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Raport z konsultacji  
dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

 
1. Podstawa prawna i przebieg konsultacji 
 

Konsultacje, dotyczące budżetu obywatelskiego zostały przeprowadzone na podstawie 
zarządzenia Nr 3971/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia  2 kwietnia 2013 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok.  

Konsultacje zostały przeprowadzone z mieszkańcami miasta Łodzi w okresie  
od 30 kwietnia 2013 r. do 29 września 2013 r., do godz. 16.00 i obejmowały dwa główne 
etapy: 

1) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi do składania propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego oraz składanie propozycji w okresie od 30 kwietnia do 28 czerwca 2013 r., 

2) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, do głosowania  
na wybrane przez nich pozytywnie zweryfikowane zadania ogólnomiejskie i lokalne  
oraz samo głosowanie w okresie od 21 września do 29 września 2013 r.  
do godz. 16.00.  

 
Przygotowanie mieszkańców w I i II etapie, jako zadanie publiczne dotyczące 

przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej i edukacyjnej, zostało zlecone do 
realizacji (po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych) 
partnerstwu dwóch organizacji – Fundacji Normalne Miasto Fenomen i Stowarzyszeniu 
„Topografie”. 

W I etapie, w okresie kwiecień – czerwiec 2013 r., kampania objęła m.in.:  
a) przeprowadzenie 36 spotkań z mieszkańcami Łodzi z poszczególnych jednostek 

pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, a także 3 spotkania środowiskowe –  
z przedstawicielami rad osiedli, organizacji pozarządowych oraz osób głuchych  
i niedosłyszących. Uczestnicy spotkań otrzymali pakiety informacyjne o budżecie 
obywatelskim. Odbyły się także 4 spacery badawcze z mieszkańcami.  
W spotkaniach i spacerach badawczych wzięło udział łącznie 640 osób;  

b) działania promocyjne z wykorzystaniem 1000 plakatów z podziałem na dzielnice, 
500 plakatów ogólnych, informacyjnych, ok. 500 plakatów dodatkowych, 
kolportowanych bezpośrednio przed spotkaniami w poszczególnych osiedlach,      
ok. 80 plakatów dla szkół, przekazanych poprzez Młodzieżową Radę 
Miejską, 100 plakatów umieszczonych w pojazdach komunikacji miejskiej, 
1500 ulotek dla poszczególnych dzielnic, rozmieszczonych w standach, 1500   
ulotek o doradztwie, rozmieszczonych w standach, w lokalach i kolportowanych 
przez radnych, 5000 ulotek informacyjnych o procedurze budżetu, kolportowanych 
w restauracjach, klubach, kawiarniach, w siedzibach byłych delegatur UMŁ  
oraz przekazanych do dyspozycji Biura Prasowego UMŁ; 

c) uruchomienie w czerwcu br. przez ww. organizacje specjalnego punktu doradczego 
w zakresie przygotowywania wniosków, w którym udzielano pomocy zarówno 
bezpośrednio, jak również telefonicznie i mailowo. Z doradztwa skorzystały 
telefonicznie 264 osoby, bezpośrednio 121 osób, a dodatkowo szereg osób, do 
których konsultanci udali się w trakcie 6 wyjazdów, np. do Domu Pomocy 
Społecznej. Wpłynęły także 202 maile z zapytaniami ze strony mieszkańców.  
W udzielaniu odpowiedzi na wiele pytań mieszkańcom pomagali wyznaczeni 
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pracownicy z poszczególnych komórek organizacyjnych UMŁ i miejskich jednostek 
organizacyjnych; 

d) uruchomienie strony internetowej, dedykowanej budżetowi obywatelskiemu 
www.budzet.dlalodzi.info, na której umieszczono obszerne informacje przydatne 
mieszkańcom, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Liczba wejść na 
stronę wyniosła 92341, ogólna liczba wejść na stronę 437888, zaś średni czas 
spędzany na stronie przez jednego użytkownika - 4 min. 28 s (dane dla witryny  
w okresie 1 maj – 1 październik 2013 r.). 

Dla ułatwienia mieszkańcom dostępu do informacji, czy dany teren, którego miałby 
dotyczyć wniosek stanowi mienie Miasta Łódź, Łódzki Ośrodek Geodezji przygotował   
zamieszczoną w internecie mapkę, która pozwalała to interaktywnie sprawdzić.   

 

Mieszkańcy Łodzi złożyli w terminie 908 wniosków do budżetu obywatelskiego.  
W okresie od czerwca do początku września br. przeprowadzona została ich analiza od strony 
formalno-prawnej, technicznej i wymogów ustawy o finansach publicznych, zarówno przez 
komórki organizacyjne UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, jak też przez Doraźną 
Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. Komisja ta zaopiniowała 
pozytywnie 762 wnioski, jednak, już po zakończeniu jej prac, 3 wnioski zostały wycofane 
przez autorów. Dlatego pod głosowanie trafiło ostatecznie 759 zadań.  

Należy dodać, iż dla zapewnienia możliwości realizacji części wniosków niezbędne 
były korekty (ze względu na własność terenu czy inne kwestie). Były one jednak dokonywane 
zgodnie z przyjętymi zasadami budżetu obywatelskiego, tj. wyłącznie po kontakcie  
z autorami wniosku i za ich zgodą. 

 
Jeśli chodzi o II etap budżetu obywatelskiego, realizowany w sierpniu i wrześniu  

2013 r., to przygotowania mieszkańców do głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego 
obejmowały, z jednej strony, działania po stronie realizatorów kampanii promocyjno-
informacyjnej i edukacyjnej, a z drugiej, po stronie UMŁ. 

Po stronie realizatorów działania objęły: 
a) 6 spotkań z mieszkańcami (uczestniczyło 165 osób) prezentujących pozytywnie 

zweryfikowane zadania uwzględnione na kartach do głosowania  
oraz zasady głosowania, 

b) 70  citylightów umieszczonych w standach Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi; 
c) 4000 ulotek kolportowanych w klubach, kawiarniach, restauracjach  

oraz w byłych delegaturach UMŁ;  
d) 200 plakatów przekazanych do wykorzystania przez Biuro ds. Partycypacji 

Społecznej UMŁ; 
e) nakład 30.000  bezpłatnej gazety o budżecie obywatelskim, m.in. z listami zadań 

(wraz z lokalizacją i opisem), jakie zostały pozytywnie zweryfikowane  
i zostały poddane pod głosowanie; 

f) 2000 plakatów kolportowanych w restauracjach, klubach, kawiarniach  
oraz dodawanych do gazet o budżecie obywatelskim; 

g) umożliwienie głosowania przez internet poprzez link umieszczony na stronie 
www.budzet.dlalodzi.info , skąd następowało przekierowanie do strony startowej 
aplikacji do głosowania na zadania lokalne i ogólnołódzkie. 

 
Również Urząd Miasta Łodzi podjął różnorodne działania, upowszechniające wiedzę  

o zadaniach  w ramach budżetu obywatelskiego i zachęcające do głosowania, obejmujące 
m.in.: 
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a) kampanię door-to-door, w której wzięła udział Pani Hanna Zdanowska, Prezydent 
Miasta Łodzi, a także inni przedstawiciele władz Miasta oraz grupa urzędników –
wolontariuszy, odwiedzających mieszkańców Łodzi i przedstawiających,  
z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego programu komputerowego, zadania 
zgłoszone do budżetu obywatelskiego w danej okolicy,  

b) spotkania Prezydenta Miasta Łodzi ze wszystkimi pracownikami UMŁ,  
w trakcie których zaprezentowano podstawowe założenia idei budżetu obywatelskiego  
i sposobie wyboru zadań, a także o możliwościach włączenia się w upowszechnianie 
wiedzy o tym budżecie, 

c) kilkukrotne briefingi dla mediów, 
d) zamieszczenie w prasie pełnego wykazu pozytywnie zweryfikowanych wniosków  

do budżetu obywatelskiego, 
e) spoty telewizyjne i radiowe, promujące budżet obywatelski, 
f) filmiki na YouTube o budżecie obywatelskim i o sposobie głosowania przez internet, 
g) promocję poprzez ulotki, plakaty, informatory, koszulki z nadrukami, 
h) uruchomienie mobilnego punktu do głosowania w autobusie, zatrzymującym się  

w najbardziej uczęszczanych przez łodzian miejscach, 

Dodatkowo akcję promocyjną wspierali łódzcy radni, członkowie jednostek 
pomocniczych Miasta Łodzi-osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej.  

Dla sprawnego przeprowadzenia głosowania, od 21 do 29 września 2013 r., 
udostępniona została aplikacja do głosowania przez internet oraz 14 punktów do głosowania, 
czynnych od godz. 10.00 do 18.00, a w niedzielę, 29 września, od godz. 10.00 do 16.00. 
 
 
2. Zestawienie propozycji zadań lokalnych i ogólnomiejskich zgłoszonych przez 

mieszkańców miasta Łodzi do budżetu obywatelskiego na 2014 rok wraz z informacją 
o wyniku analizy propozycji i uzasadnieniem w przypadku weryfikacji negatywnej. 

Wszystkie wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego (łącznie 908) zostały 
przeanalizowane od strony formalno-prawnej, technicznej i wymogów ustawy o finansach 
publicznych, zarówno przez komórki organizacyjne UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, 
jak też przez Doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. 

Poniżej, w podpunktach a) – e), zostały przedstawione wykazy pozytywnie 
zweryfikowane propozycji zadań lokalnych, a w podpunkcie f) – ogólnomiejskich. 

W punkcie g) został podany wykaz wniosków, które z różnych, wyszczególnionych 
powodów, zostały zweryfikowane negatywnie. 

 
a) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

na 2014 r. w rejonie Bałuty 
 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszt szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Budowa placu zabaw – teren rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 1-15 lat. 
Lokalizacja – rejon ul. Kwarcowej pomiędzy nr 11 a 23.  
Opis – przygotowanie terenu pod budowę, budowa ogrodzenia, dostawa i montaż wyposażenia 
placu zabaw (huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnie, systemowe elementy do zabawy dla dzieci  
w wieku 1-10 lat oraz elementy rekreacyjne dla młodzieży w wieku 10-15 lat w tym m.in. stół  
do ping-ponga), a także zamontowanie ławek wokół placu zabaw. 

150 000,00 B0001 
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2. Prace renowacyjno - konserwacyjne oraz adaptacyjne budynku SP 101 i budowa bazy rekreacyjno 
- wypoczynkowej dla mieszkańców osiedla. 
Lokalizacja – nieruchomość wraz z częściami składowymi położona jest przy ul. Wspólnej 5/7  
(SP 101) oraz na terenach bezpośrednio przylegających. 
Opis – renowacja historycznej elewacji budynku SP 101 z uzupełnieniem ubytków  
i przywróceniem jej pierwotnej kolorystyki. Obecnie, widoczne z zewnątrz postępujące niszczenie 
elewacji (odpadające tynki, pstrokacizna kolorów itp.) kontrastuje wyglądem z zadbanym terenem 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły. W ramach realizacji zadania przewiduje się: 
remont sali gimnastycznej (z zachowaniem specyficznego wystroju dla okresu powstawania 
szkoły) wraz z wymianą okien, malowaniem ścian i wymianą parkietu; wymianę starych okien  
w pozostałych fragmentach budynku; adaptację niewykorzystanej części budynku na miejsce  
do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 

747 000,00 B0002 

3. Modernizacja chodnika na ul. Kowalskiej na odcinku od ul. Młynarskiej do wysokości  
ul. Okopowej. 
Lokalizacja – ul. Kowalska na odcinku od ul. Młynarskiej do wysokości ul. Okopowej. 
Przedmiotowy chodnik objęty modernizacją znajduje się na działkach ewidencyjnych  
o numerach: 367/20 i 369/20 w obrębie geodezyjnym B-49 i jest we władaniu Zarządu Dróg  
i Transportu. Jego niewielki fragment znajduje się także na  działkach ewidencyjnych  
o numerach: 406/14 i 369/12 w obrębie geodezyjnym B-49 
Opis – demontaż starych płyt chodnikowych oraz ułożenie kostki brukowej, ułożenie jednego 
wjazdu do nieruchomości, a także wykonanie innych działań zwyczajowo towarzyszących takiej 
modernizacji. 

100 000,00 B0003 

4. Boisko na miarę XXI wieku.  
Lokalizacja – teren o wymiarach 96 m x 23 m położony przy budynku SP 58, wzdłuż  
ul. Młynarskiej 42/46. Działka nr 88 (obręb: B47). 
Opis – budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 60 m x 30 m; w jego skład 
mogą wejść: boisko do koszykówki, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki ręcznej, bieżnia, 
budynek z szatniami i sanitariatami. Całość powinna zostać ogrodzona i oświetlona. 

1 000 000,00B0004 

5. Remont i modernizacja Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty. 
Lokalizacja - Filia nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, ul. Limanowskiego 
194/196. 
Opis – zakres realizacji zadania przewiduje: prace budowlane: przebudowę ścianek działowych, 
wymianę posadzek i podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych , uzupełnienie tynków 
i malowanie; prace elektryczne: wymianę instalacji elektrycznej  
i oświetlenia; prace  hydrauliczne: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń 
sanitarnych; wyposażenie: wymianę regałów, szaf, biurek, krzeseł, lad bibliotecznych. 

120 000,00 B0006 

6. Dostosowanie ogólnodostępnego terenu boiska przy SP 55 w Łodzi do potrzeb rekreacyjno - 
wypoczynkowych okolicznych mieszkańców i realizacji potrzeb edukacyjnych SP 55. 
Lokalizacja – ul. Mackiewicza 9. 
Opis – budowa 4-torowej bieżni (80 m dł. x 4,94 m szer.) oraz skoczni w dal z rozbiegiem  
o odpowiedniej nawierzchni (rozbieg + miejsce odbicia = 30 m dł. x 1,28 m szer.) ze skrzynią 
zeskoczni o wymiarach 6,00 m dł. x 3,00 m szer. Prace obejmą: podbudowę z wyrównaniem 
terenu (asfaltobeton z odwodnieniem liniowym), położenie nawierzchni na rozbieg, nawiezienie 
piasku i położenie krawędzi wokół skrzyni zeskoku oraz wytyczenie bieżni.  

237 620,00 B0007 

7. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenie nieruchomości przy ulicach: Zielnej 2,4,6  
i Współzawodniczej 2,4,4a,4b. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – prace będą obejmować: wymianę zniszczonego ogrodzenia, budowę alejki 
z kostki betonowej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych (karuzele, huśtawki, zjeżdżalnie, 
huśtawki sprężynowe, piaskownice), ławek, koszy na śmieci, itp. oraz wykonanie pól piaskowych 
pod urządzenia. 

165 500,00 B0008 

8. Usunięcie  zawilgocenia budynku SP 166 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Szamotulska 1/7. 
Opis – zgodnie z posiadaną ekspertyzą należy usunąć główne przyczyny zawilgocenia,  
tj. naprawić mury kanałów wentylacyjnych, wykonać wentylację pomieszczeń piwnicy, wykonać 
izolację pionową i poziomą ścian piwnicy, wykonać opaskę drenażową wokół budynku, 
zabezpieczyć ściany piwnicy poprzez specjalistyczne tynki i powłoki malarskie, naprawić mury 
oporowe przy kanałach wentylacyjnych, naprawić taras i odprowadzić wodę  
z rynien. 

270 000,00 B0009 
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9. Budowa Fit Parku – siłowni plenerowej ze ścieżką zdrowia. 
Lokalizacja – ul. Szamotulska 1/7 (teren SP 166). 
Opis – na wyżej opisanym terenie ma powstać Fit Park czyli siłownia zewnętrzna na świeżym 
powietrzu wraz ze ścieżką zdrowia. W skład urządzeń do siłowni zewnętrznej wchodzić będą: 
urządzenia do treningu siłowego (m.in. sztanga, wiosła, motyl), urządzenia do ćwiczeń 
koordynacji i wytrzymałości (m.in. twister, steper, rowerek, narciarz). Ścieżka zdrowia będzie się 
składać z urządzeń typu słupki do slalomu, ruchomy pomost, zestaw do wspinania, zestaw  
do pompek, drabinki poziome, poręcze gimnastyczne, zestaw do przewrotów, zestaw  
do podciągania, płotki do przeskoków. Przydatne będą też urządzenia do masowania i poprawy 
funkcjonowania układu krążenia. Fit Park posiada nieskończone możliwości umiejscowienia, jest 
idealnym rozwiązaniem zapewniającym uatrakcyjnienie miejsc przeznaczonych do wypoczynku, 
daje też możliwość stosowania ćwiczeń zalecanych w rehabilitacji. Biorąc pod uwagę średni wiek 
mieszkańców okolicy szkoły, inwestycja z takim przeznaczeniem ma w tej lokalizacji rację bytu. 
Realizacja zadania obejmuje: wykonanie projektu i zorganizowanie prac formalnych związanych z 
rozpoczęciem budowy; zakup, dostawę i montaż sprzętu do ćwiczeń wraz  
z wykonaniem ławy betonowej do montażu urządzeń; przygotowanie warstw podłoża i wykonanie 
bezpiecznej nawierzchni; przeprowadzenie prac ogrodniczych, naprawę trawników, założenie 
krawężników, montaż urządzeń komunalnych oraz zrewitalizowanie istniejącego skalniaka  
i ogrodzenie terenu. 

355 050,00 B0010 

10. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy  
SP 54. 
Lokalizacja – ul. Wróbla 5. 
Opis – na boisku zostaną wyodrębnione kolorami 2 boiska do koszykówki z koszami, boisko  
do piłki ręcznej z bramkami, boisko do piłki siatkowej z słupkami i siatką. Nawierzchnia boiska – 
tartan lub trawa syntetyczna + ogrodzenie wysokie boczne + piłkochwyty. Przygotowanie terenu 
pod budowę – usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej z boisk, drenaż, ewentualne usunięcie 
jednego drzewa, usunięcie istniejącej instalacji i słupów  
z tablicami do koszykówki. 

827 600,00 B0011 

11. Generalny remont sanitariatów w SP 54 w Łodzi przy ul. Wróbla 5. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – generalny remont sanitariatów (5 dla uczniów, 3 dla personelu), który obejmuje: wymianę 
pionów kanalizacyjnych; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę instalacji elektrycznej  
i grzewczej; założenie glazury ściennej i podłogowej; wymianę sanitariatów i armatury 
łazienkowej; malowanie farbami lateksowymi.  

450 000,00 B0012 

12. Stworzenie mini-promenady na tradycyjnym ciągu komunikacji lokalnej mieszkańców. 
Lokalizacja – teren ul. Wrocławskiej pomiędzy numerami 10a a 12/14/16 z przejściem  
do ul. Drukarskiej, na wprost przez teren SP 24 do ul. Ciesielskiej. 
Opis – Realizacja projektu obejmuje: położenie jednolitej nawierzchni chodnikowej  
na istniejącym ciągu pieszym pomiędzy ul. Wrocławską i Ciesielską; naprawę przejazdu  
z ul. Wrocławskiej do ul. Drukarskiej oraz odcinka od Ciesielskiej do terenu SP 24; instalację 
sprzętu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych; doświetlenie przejścia latarniami na odcinku 
ulicy Wrocławskiej i Drukarskiej oraz od ulicy Ciesielskiej, wykorzystując słupy bramy 
wjazdowej oraz ścianę szkoły; budowę pergoli na terenie szkoły oraz podjazdu na wózki  
do budynku szkoły.  

200 000,00 B0013 

13. Remont ul. Niemojewskiego. 
Lokalizacja – j/w, na odcinku pomiędzy ul. Miarki i ul. Zagajnikową. 
Opis – przebudowa nawierzchni wraz z konstrukcją ulicy; wymiana zniszczonych krawężników; 
wymiana nawierzchni chodników na kostkę betonową; wykonanie nowych podejść odwodnienia 
ulicy. 

1 160 000,00 B0014 

14. Remont ul. Kolińskiego. 
Lokalizacja – j/w na odcinku od ul. Zagajnikowej/ul. Inflanckiej do ul. Jonschera. 
Opis –przebudowa nawierzchni wraz z konstrukcją nośną; wymiana zniszczonych krawężników; 
wymiana nawierzchni chodników; wykonanie nowych podejść odwodnienia ulicy; budowa miejsc 
postojowych. 

1 300 000,00 B0015 

15. Remont chodnika przy ul. Radlińskiej 2. 
Lokalizacja – j/w, działka 809/2. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: przebudowę chodnika z wymianą nawierzchni z płyt 50x50x7 
cm na powierzchnię z kostki betonowej; wymianę krawężników betonowych i obrzeży; regulację 
studni kanalizacyjnej. 

35 000,00 B0016 
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16. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i wykonaniem studzienek 
wodomierzowych przy nieruchomościach usytuowanych przy ul. Kalinowej, ul. Morwowej  
i ul. Osinowej. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz  
z przebudową przyłączy wodociągowych na w/w obszarze; montaż wodomierzy  
w pomieszczeniach piwnicznych lub gospodarczych nieruchomości w przypadkach,  
gdy odległość od linii regulacyjnej nie przekracza 15 m, gdy odległość jest większa należy 
wykonać studzienkę wodomierzową na terenie posesji w odległości 1 m za linią regulacyjną.  

800 000,00 B0017 

17. Budowa ul. Wolińskiej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową wraz z chodnikami  
i niezbędną infrastrukturą (odwodnienie, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe)  
i przekładkami  (usunięcie kolizji) istniejących instalacji. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: inwentaryzację stanu istniejącego, opracowanie projektu 
budowlanego w zakresie: konstrukcji jezdni i dwóch chodników, instalacji elektrycznej  
i sanitarnej, zjazdów do posesji, oznakowania poziomego i pionowego ulicy; realizację projektów 
(budowlanego i wykonawczego); uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie. 

1 300 000,00 B0018 

18. SKATEPARK BAŁUTY – miejsce o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla miłośników rolek, 
deskorolek i rowerów w każdym wieku. 
Lokalizacja – teren przy PG 11, od południowej strony ul. Anyżowej. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: wybudowanie skateparku o powierzchni 650 m2, 
zawierającego 23 elementy/przeszkody. Będzie on dostosowany do potrzeb osób jeżdżących  
na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. 

505 000,00 B0020 

19. Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa skateparku w Parku im. Szarych Szeregów w 
Łodzi. 
Lokalizacja – działka B50-82/2. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: zmodernizowanie i ogrodzenie istniejącego placu zabaw przez 
dodanie elementów przeznaczonych do wspinania i balansowania.  

200 000,00 B0021 

20. Budowa placu zabaw w Łodzi przy ul. Skury-Skoczyńskiego. 
Lokalizacja – działka B48-60/4. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: budowę od podstaw placu zabaw dla dzieci wśród istniejącej 
zieleni. 

100 000.00 B0022 

21. Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem oraz montaż sygnalizacji 
świetlnej. 
Lokalizacja – odcinek ul. Spadkowej, droga dojazdowa od ul. Aleksandrowskiej do ul. Jaglanej; 
chodnik na odcinku ul. Spadkowej od ul. Aleksandrowskiej do ul. Jaglanej; sygnalizacja świetlna 
– skrzyżowanie ul. Aleksandrowskiej i ul. Spadkowej. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: wykonanie drogi asfaltowej wzdłuż ul. Spadkowej; budowę 
chodnika; budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.: Spadkowej i Aleksandrowskiej; 
ustawienie dwóch masztów i wysięgnika, na których zamontowana będzie sygnalizacja świetlna 
uruchamiana przyciskiem.  

1 100 000,00 B0023 

22. Budowa sali gimnastycznej przy PG 15 w Łodzi (projekt architektoniczno-budowlany obiektu). 
Lokalizacja – ul. Sowińskiego 50/56. 
Opis – wykonanie projektu architektonicznego nowego obiektu wraz ze wszystkimi pracami 
towarzyszącymi i poprzedzającymi tj. mapa do celów projektowych, badanie podłoża gruntowego, 
wielobranżową koncepcją obiektu, opinią konstruktora o możliwościach rozbudowy i przebudowy 
istniejącego budynku. 

120 000,00 B0024 

23. Ul. Glebowa – budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami z kostki na odcinku  
od ul. Kujawskiej do ul. Bruzdowej – odcinek 680 m. 
Lokalizacja – jw. (obręb B-37). 
Opis – budowa nawierzchni asfaltowej ul. Glebowej wraz z chodnikami z kostki brukowej  
z ułożeniem wpustów kanalizacji deszczowej. 

1 706 256,00 B0026 

24. Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku SP 3 przy al. Harcerzy Zatorowców 6  
przy wejściu głównym do szkoły i na placu rekreacyjnym. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zdjęcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie terenu, ułożenie nowej nawierzchni  
z kostki brukowej. 

136 000,00 B0027 
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25. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej EPDM. 
Lokalizacja – boisko SP 65 przy ul. Pojezierskiej 10. 
Opis – wykonanie projektu, zerwanie istniejącej nawierzchni i jej utylizację, wykonanie 
podbudowy pod nawierzchnie poliuretanową, ułożenie warstwy głównej, malowanie linii, montaż 
sprzętu (bramki, słupki, siatki, kosze, itd.) i wykonanie ogrodzenia. 

850 000,00 B0028 

26. Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych. 
Lokalizacja – PM 123 przy ul. Rojnej 24. 
Opis –wymiana zniszczonego ogrodzenia działki przedszkola i budynku wraz z bramą wjazdową 
oraz furtką wejściową; modernizacja schodów zlokalizowanych przed głównym wejściem  
do budynku przedszkola wraz z budową podjazdów dla wózków dziecięcych oraz osób 
niepełnosprawnych; wyposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenia do zabaw na powietrzu – 
plac zabaw. 

156 000,00 B0029 

27. Oświetlenie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Rybnej 11abc, w którym znajduje się 
Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi. 
Lokalizacja – teren wzdłuż bloku (od strony klatek schodowych) oraz część boczna równoległa do 
ul. Rybnej 11abc. 
Opis – instalacja nowych słupów oświetleniowych ulic na ww. terenie (3 lampy od strony klatek 
schodowych bloku i 3 lampy oświetleniowe ul. Rybnej 11abc) z wykorzystaniem starej instalacji. 

21 000,00 B0030 

28. Remont sali gimnastycznej w XV LO przy ul. Traktorowej 77. 
Lokalizacja – jw. 
Opis –remont dachu; wymiana okien; wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej; wymiana 
podłóg; wymiana krat w oknach; remont zaplecza sanitarnego, szatni oraz natrysków; malowanie 
ścian i sufitu; wymiana koszy do koszykówki oraz drabinek. 

600 000,00 B0032 

29. Przebudowa obiektu sportowego – boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne w XV LO  
przy ul. Traktorowej 77. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – działania mają objąć przebudowę boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne  
o wymiarach 44x22 m. W skład boiska wchodzą dwa boiska do koszykówki o wymiarach 22x13 
m, boisko do siatkówki z demontowanymi słupkami o wymiarach 18x9 m, siatka do badmintona 
oraz boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m. Wykonanie powinno być również ogrodzenie 
z siatki na słupkach stalowych o wysokości 4 m, odwodnienie liniowe boiska, piłkochwyty, 
wyposażenie dodatkowe: ławki i kosze na śmieci oraz trybuny. 

820 000,00 B0033 

30. Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej przy ul. Deczyńskiego i ul. Powojowej – osiedle 
Marysin. 
Lokalizacja – działka B23-318/15. 
Opis – głównym założeniem projektu jest zorganizowanie otwartej przestrzeni osiedlowej  
na terenie proponowanej działki, która obecnie odstrasza mieszkańców i szpeci osiedle. 
Pierwszym etapem jest stworzenie projektu zagospodarowania ww. obszaru i nadanie mu funkcji 
reprezentacyjno – wypoczynkowo - rekreacyjnej. W następnej kolejności planowane jest 
zasadzenie m.in. drzew, a także ustawienie elementów małej architektury. Planuje się 
ustanowienie 2 stref: strefy wypoczynkowej i strefy rekreacyjnej. W skład części wypoczynkowej, 
która formą będzie nawiązywać do patio – z centralnego placu wchodzić będą: ławki z delikatną 
konstrukcją chroniącą od promieni słonecznych, kosze, stojaki na rowery  
oraz kilka urządzeń zabawowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (np. drabinki, bujaki, 
zjeżdżalnie) na wygospodarowanym do tego celu terenie o nawierzchni piaszczystej  
lub trawiastej. Natomiast przestrzeń rekreacji, oddalona w bezpieczniej odległości od strefy 
wypoczynkowej, wyposażona zostanie w plac z tabliczką treningową do piłki koszykowej, stół do 
ping-ponga (tenisa stołowego), ławki, kosze. Miejsce z koszem będzie delikatnie odseparowane od 
stołu do ping-ponga tak by użytkownicy swobodnie mogli korzystać  
z urządzenia. Sugerowany układ przestrzeni to ciąg komunikacyjny z pasem roślinnym od strony 
zachodniej i ogrodzona część przestrzeni patio – wschód. Planowana jest także budowa ogrodzenia 
o wysokości do 1,2 m z trzema furtkami.  

150 000,00 B0034 
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31. Wakacje z koszykówką, czyli po prostu Lato z KOSZem. 
Lokalizacja – Ośrodek Sportowy Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Pawła II przy ul. Baczyńskiego 156. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu proponujemy zorganizowanie  
w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2014) dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych z gry  
w koszykówkę. Zajęcia będą się odbywać w nowoczesnym obiekcie jakim jest ośrodek sportowy 
Katolickiego Gimnazjum i LO przy ul. Baczyńskiego 156 w Łodzi. W/w ośrodek dysponuje halą 
sportową do gier zespołowych oraz boiskami zewnętrznymi. Hala sportowa daje możliwości 
organizacji komfortowych i bezpiecznych zajęć bez względu na pogodę. Zajęcia sportowe 
urozmaicone będą spotkaniami z zawodnikami i trenerami koszykówki. Udział w zajęciach 
promuje zdrowy tryb życia. Systematyczne uczestnictwo w treningach, rozgrywkach turniejowych 
i zajęciach sportowych prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerską daje dużą szansę 
uzyskania sukcesu wychowawczego oraz prawidłowego kształtowania osobowości dzieci i 
młodzieży. Ideą w/w zajęć jest także upowszechnianie koszykówki jako wyjątkowego sportu, 
który zyskuje coraz więcej zwolenników i pasjonatów wśród młodych ludzi. Proponujemy, aby 
zajęcia odbywały się w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 w 
grupach po 14 osób. Udział w zajęciach będzie bezpłatny i otwarty dla dzieci  
i młodzieży. Proponowany termin 4-8 sierpnia 2014 r. 

14 250,00 B0035 

32. Remont chodnika przy bloku 225 przy ul. Rojnej 13 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont chodnika (wyrównanie powierzchni, poprawa jego odwodnienia) 

17 500,00 B0036 

33. Remont chodnika przy bloku zlokalizowanym przy ul. Rojnej 7 (działki B 42-21/36, B 42-21/28, 
B 42-21/31). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana chodników (wyrównanie powierzchni, poprawa jej wyglądu) 

22 881,00 B0037 

34. Remont (modernizacja) tarasu budynku PM 42 przy ul. Gnieźnieńskiej 9. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie obejmuje remont tarasu przy budynku przedszkola. Obecny stan techniczny tarasu 
zagraża bezpieczeństwu dzieci uczęszczających do przedszkola.  
Do realizacji zadania związanego z remontem należy: przygotowanie terenu do prac; odkopanie 
tarasu po obwodzie z zasypaniem i zagęszczeniem terenu; skucie tynku, skucie schodów  
i powierzchni tarasu; tynkowanie z uzupełnieniem ubytków cegieł; wykonanie nowych schodów z 
kostki brukowej; demontaż barierek, montaż barierek odnowionych i umalowanych; montaż 
izolacji pionowej; wykonanie hydroizolacji; montaż kostki brukowej na tarasie; montaż 
odwodnienia liniowego, podłączenie do kanalizacji deszczowej; tynk akrylowy lub malowanie 
farbą; obróbka blacharska na dole elewacji – w miejscu połączenia tarasu z budynkiem. 

87 207,00 B0038 

35. „Multisenior” – rozwój multimedialny seniorów poprzez doposażenie Domu Dziennego Pobytu 
„Zacisze” przy ul. Organizacji WiN 37 w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego  
na dokonaniu zakupu następujących sprzętów: sprzęt nagłaśniający, odbiornik TV, uchwyt  
do mocowania telewizora na ścianie, laptop, statyw do laptopa, router, oprogramowanie, 
urządzenie wielofunkcyjne – drukarka. 

16 400,00 B0039 

36. Remont nawierzchni drogi ul. Moczarowej i ul. Truskawkowej. 
Lokalizacja – jw. (obręb B-5). 
Opis – remont nawierzchni dróg ul. Moczarowej oraz ul. Truskawkowej w swoim zakresie 
powinien obejmować następujące zadania: wymianę konstrukcji nawierzchni na nową wykonaną z 
kostki brukowej; budowę chodników zlokalizowanych po obu stronach ulicy; budowę zjazdów 
indywidualnych do posesji; poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej. 
Długość odcinka: ul. Moczarowa ok. 258 m, ul. Truskawkowa ok. 475 m. W pasie drogowym 
występują sieci uzbrojenia podziemnego. 

1 300 000,00 B0040 

37. Rozbiórka komórek. 
Lokalizacja – naprzeciwko klatek wejściowych do bloku przy ul. Franciszkańskiej 47 i 49  
w odległości 15 m. 
Opis – zadanie przewiduje: zburzenie pozarywanych i nieużywanych komórek, wywiezienie gruzu 
i uprzątnięcie terenu na działce 95/84. Komórki o wymiarach dł. 26 m, szer. 9 m,  
wys. 2,8 m zbudowane są z pustaka i cegły, pokryte papą. Usytuowane są na działce nr 95/1 
pomiędzy blokiem na działce nr 95/13 a nr 95/1 i kamienicą przy ul. Wojska Polskiego 42. 

57 500,00 B0041 
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38. „Mały uśmiech Łodzi” – poprawa i budowa infrastruktury placów zabaw na terenie dzielnicy 
Bałuty. 
Lokalizacja – tereny zielone Bałut. 
Opis – zadanie „Mały uśmiech Łodzi” opiera się na poprawie infrastruktury, która zapewniłaby 
najmniejszym mieszkańcom Miasta możliwość bezpiecznego, przyjemnego i aktywnego 
wypoczynku. Zadanie przewiduje budowę lub przebudowę (rewitalizację) niewielkich miejsc  
na terenie dzielnicy Bałuty, które wykorzystywane są jako place zabaw, lecz są pozbawione 
odpowiednich atrakcji dla najmłodszych oraz elementów tzw. małej architektury dla osób 
dorosłych. Proponowane place zabaw miałyby być niewielkie tak by nie były zbyt kosztowne  
w budowie i utrzymaniu, a jednocześnie łatwe do umieszczenia wśród ciasnej zabudowy dzielnicy. 
Projekt zakłada również aktywizację mieszkańców dzielnicy, którzy mieliby sprawować pieczę 
nad zbudowanymi placami zabaw z pełnym wsparciem służb miejskich. Etapy realizacji zadania 
to: 1. konsultacje społeczne dotyczące wyboru miejsc realizacji zadania oraz dokładnych potrzeb 
mieszkańców (jaka architektura placów ma się znaleźć na danym terenie) oraz przeprowadzenie w 
ramach projektu stałej kampanii informacyjnej skierowanej  
do pojedynczych mieszkańców jak również do grup zorganizowanych (wspólnoty mieszkaniowe) 
w przedmiocie ochrony placów zabaw przed wandalizmem, zaśmiecaniem itp.;  
2. weryfikacja miejsc i proponowanego zakresu prac; Czas realizacji punktów 1-2: 2 miesiące; 
3. Zamknięcie listy ostatecznych miejsc realizacji zadania w ramach dostępnego budżetu;  
4. Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargów, wybór oferenta/tów, podpisanie umów; czas 
realizacji punktów 3-4: 3 miesiące; 5. Rozpoczęcie prac; 6. Weryfikacja/kontrola wykonania 
projektu (również w ramach konsultacji społecznych); 7. Zakończenie projektu; Czas realizacji 
punktów 5-7: 2 miesiące Planowany termin zakończenia projektu to 1 września 2014 roku. 

476 000,00 B0042 

39. Modernizacja bazy lokalowej SP 48 przy ul. Rydzowej 15. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont sal lekcyjnych: katechetycznej, historycznej, świetlicy szkolnej – modernizacja 
instalacji CO; modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, udrożnienie kanalizacji 
deszczowej i odprowadzenie wody opadowej: wymiana rur spustowych wokół budynku, 
udrożnienie odpływów do studzienek kanalizacyjnych; zabezpieczenie piwnicy przed wodą 
opadową; modernizacja sali gimnastycznej: wymiana podłogi, modernizacja instalacji 
elektrycznej, modernizacja instalacji CO, wymiana drabinek. 

350 000,00 B0043 

40. Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG 7 przy ul. Rojnej 33. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w odpowiedni 
osprzęt, zaplecze sanitarne, szatnie, ogrodzenie, oświetlenie terenu oraz wykonanie ewentualnego 
odwodnienia i drenażu. Boisko łączy w sobie kilka funkcji. W skład kompleksu będzie wchodzić 
boisko do piłki nożnej z trawą syntetyczną, boiska do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa 
ziemnego oraz 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal z nawierzchnią 
syntetyczną.  
Wymiary boisk: do piłki nożnej – 25,0x50,0 m – oddzielne boisko; do piłki siatkowej – 18,0x9,0 
m; do tenisa ziemnego – 23,77x10,97 m; do piłki koszykowej – 15x28 m; bieżnia lekkoatletyczna 
(prosta) z wydzieloną skocznią w dal – 6x70 m. Wyposażenie boiska: 2 bramki do piłki nożnej 
(5x2 m); siatka wraz z słupkami do piłki siatkowej (1 komplet); siatka wraz  
z słupkami do tenisa ziemnego (1 komplet); 2 komplety koszy  do piłki koszykowej. Na całym 
obwodzie obiektu powinno być ogrodzenie boiska o wysokości co najmniej 4 m z dwoma 
wejściami, w tym jednym technicznym o szer. co najmniej 2,5 m umożliwiającym wjazd. 

850 000,00 B0044 

41. Rozszerzenie działalności informacyjno – edukacyjnej i kulturowej, z wykorzystaniem 
multimediów Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty przy ul. Osiedlowej 6. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont lokalu przy ul. Wrocławskiej 7, który jest w bardzo w złym stanie i nikt go nie 
użytkuje od przeszło 5 lat. W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę okien, drzwi, 
demontaż krat; wymianę instalacji elektrycznej, hydraulicznej, alarmowej i komputerowej; zakup 
armatury sanitarnej oraz lamp oświetleniowych; zakup mebli bibliotecznych. Po połączeniu lokalu 
z biblioteką zostanie on wyposażony w interaktywny sprzęt najwyższej klasy (sprzęt 
komputerowy, drukarka, skaner, stojaki do odsłuchu muzyki, konsola PS4, zestaw interaktywny z 
rzutnikiem, wieża HI-FI, bramki magnetyczne), czyniąc go pierwszą taką biblioteką w Łodzi. 
Lokal ten byłby pierwszą w mieście multimedialną biblioteką dla dzieci i młodzieży spełniająca 
najwyższe standardy dla bibliotek dziecięcych. 

400 000,00 B0045 
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42. „Baśniowe ogrody”. 
Lokalizacja – ogród przedszkolny PM 121 przy ul. Tybury 4b. 
Opis – Idea baśniowych ogrodów zakłada, iż każda grupa przedszkolaków tworzy i stanowi 
baśniowy ogród związany z ulubionymi bohaterami dziecięcych bajek. Baśniowe ogrody mogą  
z budynku PM zostać przeniesione na powietrze, do ogrodu, który stanowiłby miejsce nie tylko 
zabaw dzieci, ale również miejsce spotkań środowiska lokalnego. W planach jest realizacja  
na tym terenie spotkań o charakterze integracyjnym dla różnych grup beneficjentów. 

160 000,00 B0046 

43. Modernizacja terenu wokół SP 35 przy ul. Tybury 4 – poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa 
uczniów i mieszkańców. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach prac wykonana zostanie modernizacja tarasu szkolnego, przyległego do budynku 
szkoły, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012”. 
Modernizacja polegać będzie na położeniu nowej nawierzchni tarasu (kostka połączona  
z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową) wraz z dostosowaniem podjazdów dla 
niepełnosprawnych uczniów i mieszkańców oraz wykonaniem niewielkiego podwyższenia (ok. 50 
cm wysokości i 6 m2 powierzchni) z przeznaczeniem go jako scenę plenerową. W części 
nieużytkowanego pasa ziemi, wzdłuż ogrodzenia, ustawione zostaną urządzenia sportowe 
(drabinki, równoważnie itd.). Od drugiej strony działki powiększony zostanie plac zabaw  
dla dzieci połączony z mini ścieżką dydaktyczną. W starej części boiska wygospodarowane 
zostanie miejsce na mały parking służący pracownikom szkoły, a w godzinach popołudniowo-
wieczornych okolicznym mieszkańcom. Przed budynkiem szkoły zainstalowane zostaną ławki  
i stojaki rowerowe. Teren wokół szkoły zostanie wyposażony w dodatkowe oświetlenie i kamery 
monitoringu wizyjnego włączonego do zainstalowanego już w szkole rejestratora. 

150 000,00 B0047 

44. Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów. 
Lokalizacja – ul. Limanowskiego/ul. Sierakowskiego (w obu kierunkach), ul. Limanowskiego/ 
ul. Piwna, ul. Limanowskiego/ul. Pułaskiego, ul. Zachodnia/ul. Limanowskiego (w obu 
kierunkach), ul. Zachodnia/ul. Lutomierska, Manufaktura (w obu kierunkach), ul. Kilińskiego/ 
ul. Pomorska, ul. Rewolucji 1905 r. (w obu kierunkach), Rondo Lotników Lwowskich  
(na wszystkich przystankach). 
Opis – zadanie obejmuje zakup i montaż 21 elektronicznych tablic informujących o czasie 
przyjazdu tramwaju oraz o utrudnieniach na trasie danej linii; ogłoszenie przetargu na zakup  
21 elektronicznych tablic; wyłonienie zwycięzcy przetargu; zlecenie wykonania zadania; montaż 
tablic na wyznaczonych przystankach. 

310 000,00 B0048 

45. Utworzenie parku między ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie obejmuje położenie chodników, śmietników, zasadzenie drzew i kwiatków  
oraz postawienie ławek. Etapy realizacji zadania: ogłoszenie przetargu, wyłonienie zwycięzcy 
przetargu, zlecenie wykonania zadania, odbiór techniczny. 

703 800,00 B0050 

46. Utworzenie zielonego i nowoczesnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Bałut 
(pomiędzy ul. Żubardzką, ul. Inowrocławską i al. Włókniarzy). 
Lokalizacja – teren zielony przy zbiegu ul. Żubardzkiej, ul. Inowrocławskiej i al. Włókniarzy 
(działki o numerach: B44-108/10, B44-108/8, B44-101/8) o łącznej pow. 2,18 ha. 
Opis – na w/w terenie powinien zostać stworzony skwer/zieleniec z nowoczesną częścią sportową. 
Obecnie jest to zaniedbany teren zielony z kilkunastoma drzewami, porośnięty trawą, bez 
wytyczonych alejek. Znajduje się tam również boisko do piłki nożnej z zardzewiałymi bramkami  
i zniszczoną nawierzchnią. W ramach realizacji zadania zakłada się: uporządkowanie terenu, 
wytyczenie alejki dla spacerujących, postawienie ławek, zasadzenie klombów i krzewów, 
utworzenie strefy do gier planszowych, zbudowanie boiska wielofunkcyjnego i linarium (małpiego 
gaju). 

1 340 000,00 B0051 

47. Szkolne boisko przy PG 18 przy ul. Mostowskiego 23/27. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m, które podzielone na części 
będzie pełnić także funkcje boiska do siatkówki oraz boiska do koszykówki. Obok boiska zakłada 
się wykonanie skoczni do skoku w dal oraz boiska do plażowej piłki siatkowej. Główne działania: 
wykonanie boiska do piłki ręcznej z bramkami aluminiowymi o wymiarach 3x2 m; wykonanie  
2 koszy z metalową siatką do koszykówki; wykonanie tartanowego rozbiegu  
do skoku w dal zakończonego piaskownicą do zeskoku; wykonanie piaszczystego boiska do piłki 
siatkowej plażowej. 

800 000,00 B0052 
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48. Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 122 przy ul. Jesionowej 38. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Zadanie dotyczy wybudowania boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 122. Prace wstępne 
zakładają wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń oraz uzgodnień budowlanych  
i architektonicznych. Planowane boisko ma posiadać nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 
44x26 m. W jego skład mają wchodzić: dwa boiska do gry w koszykówkę (kosze mają posiadać 
regulację wysokości); boisko do gry w siatkówkę (dementowane słupki, siatka z płynną regulacją 
oraz siatka do gry w badmintona); boisko do piłki ręcznej; boisko do piłki nożnej. 
Należy również wykonać dodatkowe zadanie, w tym: wykonanie odwadniania boiska; budowę 
ogrodzenia z siatki na słupach stalowych o wysokości 4 m wraz z bramą wjazdową i dwiema 
furtkami; wykonanie utwardzonych ciągów dla pieszych wokół boiska łączących się  
z istniejącym zagospodarowaniem terenu; wyposażenie boiska w ławki oraz kosze na śmieci; 
wykonanie instalacji oświetleniowej. 

900 000,00 B0053 

49. Odnowienie szlaku pieszego wraz z drogą przejazdową między ul. Głowackiego a ul. Staszica. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana płyt chodnikowych, przełożenie kostki trylinki wraz z nowymi krawężnikami, 
nasadzenia nowych krzewów i roślin wzdłuż szlaku, poprawne usytuowanie studzienek 
kanalizacyjnych w celu prawidłowego spływu wód opadowych, wymiana latarni, wykonanie 
utwardzenia miejsc postojowo – parkingowych.  

225 500,00 B0054 

50. Poprawa nawierzchni ulicy i chodnika przy ul. Czarnkowskiej oraz ul. Gandhiego od nr 3 do 11. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – poprawa nawierzchni ulicy i chodnika przy ul. Czarnkowskiej – od rogu 
z ul. Lutomierską do ul. Gandhiego/ul. Czarnkowska oraz ulicy i chodnika przy ul. Gandhiego  
od nr 3 (przy przedszkolu) do nr 11 (wzdłuż boiska szkolnego SP 35 przy ul. Tybury/ 
ul. Gandhiego11). 

600 000,00 B0055 

51. Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokość 1,6 m, wokół posesji położonej  
przy ul. Rojnej 15 – Dom Pomocy Społecznej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokości 1.6 m, polegająca na wymurowaniu 
nowych słupów przy bramie wjazdowej, usunięciu ognisk korozji, zabezpieczeniu antykorozyjnym 
przęseł ogrodzenia, naprawie i pomalowaniu cokołu. 

118 000,00 B0056 

52. Modernizacja, rewitalizacja, uzupełnienie ciągów pieszych i dopełnienie porządkowania terenów  
z dominacją tzw. zielonych. 
Lokalizacja – park im. Struga (ul. Sędziowska z historycznie i integralnie z nim związanym 
terenem PM 44 i terenami bezpośrednio sąsiadującymi). 
Opis – przycięcie i prześwietlenie kęp krzewów rosnących wzdłuż granicy wschodniej  
i zachodniej oraz ich obniżenie w celu lepszego wglądu na teren parku. Analogiczne czynności 
powinny zostać wykonane wokół Pałacu. Renowacja i pomalowanie przedszkola, które 
historycznie, od przeszło 100 lat, jest związane z willą po Ludwiku Anstadtcie (kompleks 
budowli) i parkiem, z którymi tworzy integralną całość. Adaptacja budynków wolnostojących  
do potrzeb ogrodu placówki. Dosadzenie zieleni w części zachodniej ogrodu i inne prace 
porządkowe. Wykorzystanie terenu w głębi ogrodu i pagórka do urządzenia mini stadionu  
dla przedszkolaków z trybuną, bieżnią, boiskiem do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę 
siatkową, badmintona i tenisa. Mini stadion będzie również wykorzystywany na potrzeby 
organizacji imprez sportowych (spartakiady, olimpiady, pikniki rodzinne, imprezy między 
przedszkolami i międzyszkolne). Wszystko na ok. 100m2. 

511 000,00 B0057 

53. Tworzenie obiektów użyteczności publicznej (boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej  
ze sztuczną nawierzchnią) 
Lokalizacja – PG 13 (ul. Wici 16) 
Opis – w ramach zadania „Tworzenie obiektów użyteczności publicznej” ma zostać zbudowany 
kompleks sportowy przy ul. Wici 16 w formule zaprojektuj i wybuduj (projekt + wykonanie) 
obejmujący: zdrenowane, ogrodzone, oświetlone, wyposażone w linie i urządzenia sportowe 
boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej (wym. 60x30 m); zdrenowanie, 
ogrodzone, oświetlone, wyposażone w linie i urządzenia sportowe boisko wielofunkcyjne 
(siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) o nawierzchni poliuretanowej (28x15 m); 
zagospodarowanie terenu (utwardzenie ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych, tereny 
zielone), wyposażenie obszaru w ławki, stojaki na rowery, kosze na odpadki, itp.; założenie 
monitoringu wizyjnego obiektu. 

1 061 000,00 B0059 
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54. „Szanujmy miejsca historyczne – ratujmy małe uliczki”. 
Lokalizacja – obszar B48, działki o numerach: 60/33, 60/32, 60/38, 60/37, 60/45, 60/39, 60/40, 
60/42, 60/43, 60/44, 60/41 usytuowane przy ul. Szendzielarza 
Opis – remont chodnika o długości 76 m, szerokości 1,23 m, powierzchni 93,48 m2; remont 
nawierzchni jezdni o długości 80 m, szerokości 3,5 m, pow. 280 m2; budowa parkingu o długości 
22 m, szerokości 11 m, pow. 242 m2; uporządkowanie pasa zieleni wzdłuż budynku  
przy ul. Szendzielarza 1/3/5 o długości 55, szerokości 1,3 m, pow. 71,5 m2. 

500 000,00 B0060 

55. Modernizacja tablic elektrycznych głównych i piętrowych. 
Lokalizacja – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Stawowej 28 
Opis – w ramach zadania zostaną zdemontowane stare zabezpieczenia porcelanowe zatablicowe  
i zamontowane wyłączniki instalacyjne pakietowe nadprądowe typu S. Stare wyłączniki główne 
tablic głównych i piętrowych zostaną zastąpione rozłącznikami typu RBK i FR. 

50 000,00 B0061 

56. Kompleks rekreacyjno - sportowy „Aktywni Razem” (modernizacja istniejącego boiska 
szkolnego). 
Lokalizacja – SP 153 przy ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Opis – wyposażenie terenu starego boiska w sprzęt sportowy (bramki, kosze, podstawowe 
urządzenia sportowe). Utworzenie na terenie kompleksu siłowni zewnętrznej, położenie nowej 
nawierzchni boiska. 

779 900,00 B0063 

57. Szczęśliwy i bezpieczny przedszkolak – budowa ogrodu przedszkolnego PM 139  
przy ul. Lnianej 21 dla społeczności Teofilowa B. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie będzie składać się z dwóch elementów: remontu tarasu przedszkolnego  
i modernizacji ogrodu. W miejsce starego tarasu zostanie wybudowany nowy, który będzie 
stanowił  miejsce zabaw przedszkolaków oraz da możliwość wypoczynku mieszkańcom osiedla. 
Plac zabaw zostanie wyposażony w sprzęty tj.: zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, domki ogrodowe, 
drabinki, itp. Całość modernizacji zakończy się wykończeniem estetycznym i funkcjonalnym 
ogrodu. Zostaną m.in. nasadzone rośliny ozdobne, zakupione i ustawione ławki, a także kosze  
na śmieci. 

327 400,00 B0064 

58. Bezpieczna – nowoczesna sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży SP 71 przy ul. Rojnej 58c. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie ma dotyczyć remontu i modernizacji kompleksu sportowego szkoły. Prace miałyby 
obejmować m.in. wymianę stolarki okiennej, wymianę podłóg, wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej i lamp sufitowych, remont murów 
budynku i stolarki drzwiowej, montaż nowoczesnego wyposażenia sportowego  
do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, modernizację i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych 
schodów przy wejściu do szkoły od strony kompleksu sportowego. 

620 000,00 B0065 

59. Zniesienie barier architektonicznych – dotyczy to wykonania nowych wysepek tramwajowych  
do wsiadania i wysiadania z tramwaju. 
Lokalizacja – ul. Wojska Polskiego przy ul. Strykowskiej (obustronna), ul. Wojska Polskiego  
przy ul. Spornej (obustronna), ul. Wojska Polskiego przy ul. Głowackiego (obustronna). 
Opis – zadanie obejmuje: demontaż istniejącego chodnika znajdującego się wzdłuż przystanku 
tramwajowego, a także wykonanie w w/w miejscu nowej wysepki tramwajowej z podniesieniem 
poziomu wysokości do poziomu pierwszego stopnia poziomu tramwaju. Wysepka powinna mieć 
długość min. dwuwagonowego tramwaju, min. szerokość 1,50 m (na całej długości). 
Nawierzchnia powinna zostać wykonana z kostki o dużym współczynniku szorstkości  
dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. 

330 000,00 B0066 

60. Razem dla Radogoszcza: remont nawierzchni ul. Liściastej. 
Lokalizacja – ul. Liściasta od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy. 
Opis – w ramach tego zadania wnosimy o remont nawierzchni jezdni ulicy Liściastej na odcinku 
od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej zniszczonych 
fragmentów. Po położeniu nowej nawierzchni istotne będzie odnowienie oznakowania na jezdni 
(zwłaszcza przejść dla pieszych). 

1 000 000,00 B0068 

61. Razem dla Radogoszcza: remont nawierzchni ul. Nastrojowej. 
Lokalizacja – ul. Nastrojowa od ul. gen. Sikorskiego do ul. Świtezianki. 
Opis – w ramach tego zadania przewiduje się: remont nawierzchni jezdni ul. Nastrojowej  
na odcinku od ul. gen Sikorskiego do ul. Świtezianki ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej 
zniszczonych fragmentów. Po położeniu nowej nawierzchni istotne będzie odnowienie 
oznakowania na jezdni (zwłaszcza przejść dla pieszych). 

1 200 000,00 B0070 
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62. Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych 
mieszkańców dzielnicy Bałuty. 
Lokalizacja – obiekty o charakterze sportowym na Bałutach w obrębie ulic: Krzyżowej, Żabiej, 
Łagiewnickiej, Dolnej, a także w okolicach ulic: Marysińskiej, Okopowej, Górniczej, 
Marynarskiej. 
Opis – wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
zamieszkującym dzielnicę Bałuty, zagrożonymi patologiami oraz wykluczeniem społecznym. 
Przewiduje się m.in.: organizację pikniku integracyjnego z udziałem krajowych i zagranicznych 
zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym; zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego 
spędzania czasu poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych; zapewnienie ciepłych 
posiłków; itp. 

192 000,00 B0071 

63. Modernizacja wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym  
przy ul. Brukowej 22 oraz stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na zalesionym terenie. 
Lokalizacja –  ul. Brukowa 22 (obręb B-31, działka nr 48/10, pow. 28131 m2) 
Opis – wnioskowane zadanie polegać będzie na modernizacji hali sportowej wraz z zapleczem 
przy ulicy Brukowej 22 w Łodzi oraz stworzeniu nowej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.  
Na realizację zadania składać się będą następujące elementy: przygotowanie projektu modernizacji 
hali sportowej wraz z zapleczem, parku linowego i ścianek wspinaczkowych  
na zalesionym terenie; modernizację hali sportowej wraz z zapleczem; utworzenie parku linowego 
i zbudowanie zewnętrznych ścianek wspinaczkowych na zalesionym terenie. 

1 210 000,00 B0072 

64. Odwodnienia ul. Czarnkowskiej  
Lokalizacja – ul. Czarnkowska przed nieruchomością Czarnkowska 4 na wysokości czwartej. 
klatki schodowej (nr działki 96/18, 96/19, obręb B-45). 
Opis – nowe odwodnienie ulicy Czarkowskiej, tj. budowa dodatkowej studzienki odwadniającej 
lub przebudowa ulicy Czarnkowskiej i jej ukształtowania celem równomiernego rozprowadzenia 
wód opadowych. 

230 000,00 B0076 

65. Miejsca postojowe przed posesjami przy ul. Marynarskiej 8 oraz 10-12a. 
Lokalizacja –  ul. Marynarska 8 oraz 10-12a. 
Opis –  utwardzenie trawnika ażurowymi kratkami betonowymi (takimi samymi, jakimi są 
wyłożone parkingi przy niedalekim parku Ocalałych), wydzielenie terenów wokół drzew, obsianie 
obszaru trawą odporną na ugniatanie, wykonanie podbudowy oraz ułożenie nowych krawężników. 

78 000,00 B0077 

66. Stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
przy ul. Dojazdowej 5/7. 
Lokalizacja: otulina Lasu Łagiewnickiego, część działki nr 204/8 w obrębie B-22. 
Opis – zadanie obejmuje m.in.: gruntowne oczyszczenie terenu z zarośli, wysokich traw  
oraz dzikich drzew owocowych; niwelację terenu oraz wywóz śmieci; rekultywację gleby  
pod nowe nasadzenia; ogrodzenie terenu od strony domków jednorodzinnych; zmianę aranżacji 
istniejącego ogrodu; rozebranie starego, zniszczonego ogrodzenia; wytyczenie alejek i ich 
wyłożenie kostką brukową; instalację ławek.  

180 000,00 B0078 

67. „Od Przedszkolaka do Seniora” – przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy 
SP 56 przy ul. Turoszowskiej 10 – etap I. 
Lokalizacja –  ul. Turoszowska 10, działka nr 79/13, obręb B-44. 
Opis – na realizację zadania składają się: budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 44x22 m 
z bezpieczną nawierzchnią sportową (pouliteranową); budowa boiska o wymiarach 30x19 m  
z bezpieczną nawierzchnią sportową (pouliteranową) przeznaczonego do gry w koszykówkę  
i mini-volleyball (3 pola); instalacja ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej z podstawowym 
wyposażeniem ćwiczebnym; instalacja nowego ogrodzenia z siatki stalowej o wys. 4 m wraz  
z furtką ,Addendum”; odwodnienie boisk poprzez udrożnienie istniejących wpustów kanalizacji 
deszczowej; budowa edukacyjnej ścieżki rowerowo-rolkowej (nabywanie i szkolenie umiejętności 
jazdy na rowerze i rolkach); ustawienie koszy na śmieci; modernizacja oraz budowa nowych 
ciągów pieszych z kostki betonowej (usprawnienie komunikacji pieszej na tym terenie); 
modernizacja nawierzchni poprzez wyłożenie przedpola na dziedzińcu SP 56 (wymiary 
12,30x20,50 m) kostką betonową; budowa placu Seniora. 

2 934 260,00 B0080 
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68. Berlinek – Zabytkowe Osiedle w zieleni. Modernizacja chodników oraz infrastruktury  
wokół budynków przy ul. Kalinowej (cz. północna, zachodnia i wschodnia na całej długości). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont odtworzeniowy chodnika na długości ok. 400 m oraz dojść do budynków  
(ul. Kalinowa część północna i zachodnia na całej długości); utwardzenie terenu ok. 1500 m 
dookoła budynków, płytą lub kostką na podkładzie z folii kubełkowo- izolacyjnej 
odprowadzającej wody opadowe od fundamentów na tereny zielone; uregulowanie  
oraz wyczyszczenie kanałów odpływowych wody deszczowej z budynków; odtworzenie 
trawników; wykonanie obrzeży oddzielającej trawnik od chodnika oraz obsadzenie brzegów 
trawnika niskim żywopłotem z roślin kolczastych wraz z nasadzeniami kwitnących roślin 
ozdobnych; ustawienie tabliczek dotyczących wyprowadzania psów i obowiązku zachowania 
czystości. 

520 000,00 B0081 

69. Igrzyska starożytne w dzisiejszej Łodzi – wykorzystanie bazy sportowej SP 172 w promowaniu 
wzorców zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – sala gimnastyczna i boisko SP 172. 
Opis – zadanie polega na przygotowaniu igrzysk sportowych wzorowanych na starożytnych 
zmaganiach olimpijskich dla uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem bazy sportowej (sali 
gimnastycznej oraz boiska) SP 172. Igrzyska adresowane byłyby do uczniów szkół podstawowych 
i łączyły tradycję zmagań w dziedzinach sportu uprawianych w starożytności  
z akcentami artystycznymi (występ teatru wzorowany na teatrze starożytnym, „uczta bogów 
sportowców” z wykorzystaniem zdrowej żywności, uroczyste wręczenie wieńców laurowych, 
pochód zwycięzców ulicami osiedla Julianów). 

145 380,00 B0082 

70. Wymiana chodników na ul. Wrocławskiej oraz przy budynkach pod adresem Drukarska  
od nr 2 do 22. 
Lokalizacja – chodniki przy ul. Wrocławskiej (numer działki B28-564/6) oraz wokół budynków 
pod adresem Drukarska od nr 2 do 22 (numery działek: B28-572/23, B28-572/49, B28-572/51, 
B28-572/50) 
Opis – wymiana chodników wraz z krawężnikami wzdłuż ulicy Wrocławskiej (prawa i lewa strona 
jezdni) oraz wokół bloków przy ul. Drukarskiej.  

100 000,00 B0083 

71. Montaż koszy z workami do wyrzucania odchodów zwierzęcych na terenach zielonych  
i blokowiskach. 
Lokalizacja – ul. Wrocławska na całej długości, skwer u zbiegu ul. Limanowskiego/ul. Białej, Plac 
Piastowski, Park im. Struga, Park Staromiejski. 
Opis – montaż na ul. Wrocławskiej pięciu nowych koszy (przy ul. Lutomierskiej,  
ul. Wrocławskiej/ul. Wrześniewską, pomiędzy ul. Osiedlową a ul. Limanowskiego, między  
ul. Limanowskiego a ul. Drukarską, ul. Wrocławską/ul. Kominiarską) w widocznych miejscach  
a na terenach zielonych po trzy kosze (wraz z woreczkami) na gromadzenie zwierzęcych 
odchodów. 

5 100,00  B0084 

72. Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej (dróg i ścieżek leśnych) w Lesie 
Łagiewnickim. 
Lokalizacja - obszar Lasu Łagiewnickiego  
Opis – w ramach zadania planowane jest: wykonanie napraw nawierzchni dróg i ścieżek leśnych; 
wykonanie nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego (koszy na śmieci, ławek, 
ławostołów, tablic informacyjnych, itp.); remont istniejących elementów zagospodarowania 
rekreacyjnego w szczególności deszczochronów. 

800 000,00 B0085 

73. Modernizacja końcowego odcinka pasa drogowego ul. Harnama. 
Lokalizacja - fragmenty działek 401/1, 401/3 i 406/4 w obrębie B-47. 
Opis – przedmiotem wniosku jest modernizacja końcowego odcinka pasa drogowego ulicy 
Harmana, w tym: wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wymiana nawierzchni jezdni  
na nawierzchnię z płyt lub kostki betonowej, wymiana nawierzchni i utwardzenie miejsc 
parkingowych płytami ażurowymi, wymiana nawierzchni istniejących chodników z płyt 
betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej, rekultywacja istniejących trawników. 

114 000,00 B0086 

74. Modernizacja ciągów pieszych wzdłuż ul. 11 Listopada w Łodzi, usprawniająca uprawianie 
joggingu, nordic walking i spacerów. 
Lokalizacja -  chodniki wzdłuż ul. 11 Listopada (po prawej stronie idąc w kierunku północnym  
od ul. Jeziornej do ul. Brzoskwiniowej, przy osiedlu mieszkaniowym Radogoszcz-Zachód). 
Opis – modernizacja ciągów pieszych (chodników) polegająca na ułożeniu nowej nawierzchni  
z kostki brukowej (3310m2) wzdłuż ulicy 11-go Listopada (1324 mb)-od ul. Jeziornej  
do ul. Brzoskwiniowej oraz instalacja tablic informacyjnych (11 szt.) nt. przebytej odległości, 
spalonych kalorii, nachylenia i wysokości nad poziomem morza. 

700 000,00 B0088 
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75. Mobilny patrol policji – poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla Teofilów i Bałut Zachodnich. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – Mobilny Patrol Policji to dwuosobowy patrol zmotoryzowany. W ramach realizacji zadania 
zaplanowano: zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby realizacji służby patrolowej w ramach 
MPP, sfinansowanie kosztów realizacji 8-godzinnej służby patrolowej pełnionej w ramach MPP, 
sfinansowanie kosztów paliwa związanego z wykonywaniem zadania. 

234 250,00 B0089 

76. Aleja Gwiazd Sportu. 
Lokalizacja- Bałuty – Rynek Starego Miasta. 
Opis – Wykonanie 30 gwiazd sportu – zasłużeni dla Łodzi i regionu. Realizacja zadania obejmie 
także przeprowadzenie ankiety wśród łodzian kto zajmie honorowe miejsce i ogłoszenie przetargu 
wśród wykonawców. 

94 500,00 B0090 

77. Remont ul. Harcerskiej, w tym remont chodników i remont nawierzchni jezdni. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – demontaż starych płyt chodnikowych oraz trylinki na jezdni; montaż nowych płyt 
chodnikowych i na jezdni według uznania wykonawcy wraz z wjazdami na posesje; rekultywacja 
miejsc przeznaczonych na trawniki. 

1 050 000,00 B0093 

78. Skwer i parking przy ul. Srebrnej. 
Lokalizacja – przy ul. Srebrnej i ul. Sierakowskiego (działki o numerach B29-313, B29-317  
i wschodni fragment działki B29-319). 
Opis – w ramach zadania przewidziano: posianie na nowo trawy; wyznaczenie alejki lub alejek; 
postawienie ławek i koszy na śmieci; w dalszej kolejności posadzenie krzewów; wytyczenie 
miejsc parkingowych od ulicy Srebrnej. Teren, na którym planowane jest utworzenie skweru  
i parkingu jest dziś zupełnie niezagospodarowany. To około 2 tys. metrów kwadratowych 
powierzchni. Znajdują się tam już drzewa więc teren jest wręcz idealny, żeby przy niewielkim 
wysiłku stworzyć tam skwer. 

110 000,00 B0094 

79. Remont sali gimnastycznej oraz szatni w SP 142, ul. Łupkowa 6. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przewiduje się remont szatni, sali gimnastycznej, korytarza przy sali gimnastycznej  
i przebieralni. Remont sali gimnastycznej przewiduje – skuwanie starych tynków, odgrzybianie 
ścian i ponowne malowanie, ocieplenie sali gimnastycznej z zewnątrz, tynkowanie, malowanie, 
położenie nowego parkietu, malowanie linii boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną i nożną, 
wymianę okien i drzwi, a także zamurowanie części otworów. Remont przebieralni obejmuje: 
skuwanie tynków, odgrzybianie ścian, położenie nowych tynków, malowanie ścian i sufitu, 
położenie linoleum lub wykładziny, montaż nowych drzwi, zakupienie i zamontowanie nowych 
wieszaków na ubrania oraz wstawienie nowych ławeczek. 

251 600,00 B0095 

80. Odnowa Teofilowa: sport, relaks i zabawa w parku im. S. Żeromskiego. Stworzenie placu zabaw  
i postawienie sprzętów sportowych, ławek i stolików. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – projekt zakłada kompleksową rewitalizację parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie.  
W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia chodników na kostkę brukową. Ponadto 
zostanie stworzony duży, ogrodzony plac zabaw z nowoczesnymi i różnorodnymi przyrządami  
dla dzieci z podłożem piaszczysto-trawiastym. W parku pojawią się nowe obiekty małej 
architektury. W całym parku stanie min. 20 nowych ławek, min. 20 koszy na śmieci  
oraz min. 8 betonowych, wkopanych w ziemie czteroosobowych stolików rekreacyjnych do gry  
w szachy i chińczyka. Pojawi się również min. 5 czterostanowiskowych stojaków rowerowych. 

935 000,00 B0096 

81. Modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy PG 10. 
Lokalizacja - ul. Harcerska 8/10. 
Opis – projekt budowlany z kosztorysem oraz modernizacja boisk według własnego pomysłu. 
Ogrodzone boisko szkolne obejmie: bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią kauczukową  
lub poliuretanową, rozbieg do skoku w dal, boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko 
do siatkówki. Pozostały teren powinien być wyrównany. 

815 000,00 B0097 

82. Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejscu byłego samolotu. 
Lokalizacja - Park im. Żeromskiego – działka nr B 41 – 27/9.  
Opis – projekt zakłada rozpisanie otwartego konkursu na nowy symbol osiedla Teofilów. Konkurs 
przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni technicznych  
i artystycznych oraz mieszkańców Łodzi. Konkurs na nowy symbol osiedla Teofilów zakłada 
zaprojektowanie obiektu przestrzennego o charakterze trwałym i odnowienie cokołu, na którym 
zostanie on ustawiony. 

62 400,00 B0098 
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83. Centrum Aktywizacji Sportowej – wzbogacenie bazy sportowej w celu realizacji zajęć 
rekreacyjnych. 
Lokalizacja – PG 16 przy ul. Syrenki 19a. 
Opis – utworzenie Centrum Aktywizacji Sportowej polega na wzbogaceniu już istniejącej bazy  
w PG 16 w celu umożliwienia mieszkańcom Osiedla Radogoszcz podjęcia aktywności sportowej. 
W ramach zadania przewidziano m.in.: zakup sprzętu sportowego, zatrudnienie trenerów 
poszczególnych dyscyplin sportowych, wynajęcie sal od szkoły, zatrudnienie pracownika 
gospodarczego, malowanie pomieszczeń, naprawę wentylacji w siłowni. 

106 975,00 B0099 

84. Utworzenie pracowni artystycznej „Z twórczością na ty”. 
Lokalizacja - PG 16 przy ul. Syrenki 19a. 
Opis – utworzenie pracowni artystycznej „Z Twórczością na ty” zakłada wynajęcie pomieszczeń 
w godzinach popołudniowych oraz w soboty od szkoły, realizację zajęć m.in. z projektowania  
i szycia ubioru, wykonywania wycinanek, lepienia z gliny, szydełkowania, itp. Zajęcia będą 
prowadzone przez artystów z danej dziedziny i wolontariuszy. Pracownia będzie się także 
zajmowała organizacją wystaw prac, festynów i innych przedsięwzięć integracyjnych. 

279 680,00 B0100 

85. Obsadzenie ul. Karskiego drzewami i krzewami. 
Lokalizacja - pas drogowy ul. Karskiego, działka nr B46 – 315/29. 
Opis – Obsadzenie ulicy drzewami i krzewami (proponowane drzewa – lipy), na długości muru 
przyległego do cmentarza. 71 drzew w rozstawie ok. 8 m, sadzonki wys. 250-300cm. 

25 000,00 B0101 

86. Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Radogoszcz – Zachód. 
Lokalizacja - j/w, działka B6-5/18. 
Opis – zakup i instalacja urządzeń do wykonywania ćwiczeń fizycznych w plenerze na osiedlu 
Radogoszcz- Zachód; przygotowanie terenu na wskazanej działce; zakup  
i instalacja urządzeń siłowni plenerowej, podłoża, ogrodzenia oraz zamykanej furtki.  

179 897,00 B0102 

87. Łódzki majowy festiwal atrakcji, rozrywki i rekreacji dla dzieci i rodziców. 
Lokalizacja - Park im. Mickiewicza (Julianowski), Park im. Piłsudskiego (Na Zdrowiu) teren  
przy muszli. 
Opis – organizacja dużego, całodniowego i bezpłatnego festynu (pikniku rodzinnego)  
dla wszystkich łodzian, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Bałuty. Festyn 
miałby charakter rodzinny (dzieci plus rodzice). Preferowany termin to 2,3 albo 4 maja 2014r. 

55 000,00 B0103 

88. Odnowa Teofilowa: modernizacja przystanków tramwajowych przy ul. Rydzowej,  
ul. Kaczeńcowej i ul. Traktorowej w kierunku centrum. 
Lokalizacja - ul. Rydzowa (obszar B-35 nr działki 79/45), ul. Kaczeńcowa (obszar B-35  
nr działki 79/36), ul. Traktorowa (obszar B-34 nr działki 84/7) 
Opis – modernizacja przystanków tramwajowych polegająca na ich podwyższeniu do poziomu 
pierwszego stopnia w tramwaju wraz z przebudową chodnika przylegającego do każdego  
z przystanków. W chwili obecnej płyty chodnikowe są bardzo pozapadane i skorodowane gdyż  
od 40-stu lat nie były wymieniane. Dzięki modernizacji poprawi się jakość i komfort podróży  
oraz bezpieczeństwo pasażerów podczas wsiadania i wysiadania z tramwaju.  

399 200,00 B0105 

89. Uporządkowanie i modernizacja terenu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 162. 
Lokalizacja - j/w, działki 228, 229,230/1 w obrębie B-50. 
Opis – wyrównanie nierówności; zasianie trawy i zasadzenie krzewów; wykonanie zejść  
od strony osiedla (wygodne schody z poręczą) i nowych chodników; wydzielenie miejsca 
przyjaznego ludziom starszym i niepełnosprawnym. 

80 000,00 B0106 

90. Trochę sportu przy Starym Rynku. 
Lokalizacja - rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego – SP nr 45 ul. Bojowników Getta 
Warszawskiego 3, działki B-47 – 399/1, 399/5, 399/6. 
Opis – remont głównej sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, 
instalacja wentylacji, wymiana okien, wymiana podłogi, malowanie, montaż urządzeń 
sportowych), budowa zaplecza techniczno – sanitarnego przy sali gimnastycznej (wykonanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, przebudowa ciągu komunikacyjnego 
szatni, montaż urządzeń sanitarnych, malowanie, montaż wyposażenia przebieralni i zaplecza 
sportowego), remont „małej sali gimnastycznej” na zajęcia ruchowe dla klas I-III (wymiana 
instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacja wentylacji, wymiana okien, wymiana podłogi, 
malowanie, montaż urządzeń sportowych). 

355 000,00 B0107 
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91. Modernizacja terenu boiska celem utworzenia osiedlowego ośrodka sportowo- rekreacyjnego.  
Lokalizacja - PG 12 przy ul. ks. Brzóski 23. 
Opis – dostosowanie aktualnej bazy sportowo-rekreacyjnej do nowych potrzeb poprzez: 
uzupełnienie ubytków w ogrodzeniu, modernizację skoczni do skoków w dal, instalację 
skateparku, rynny i progów, wybudowanie boiska do siatkówki, dostosowanie budynku 
wolnostojącego na boisku do celów techniczno-sanitarnych dla uczestników, założenie 6 lamp 
oświetleniowych, utwardzenie miejsc parkingowych (5 samochodów) na terenie przyległym  
do boiska. 

548 000,00 B0108 

92. Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) na Bałutach. 
Lokalizacja – Park Julianowski na Bałutach, obszar pomiędzy ul. Folwarczną, al. Róż,  
ul. Zgierską, ul. Jaworową, ul. Sowińskiego, nr działek 106102_9.0026.5/44; 106102_9.0026.5/42; 
106102_9.0026.7 
Opis –utwardzenie trasy dookoła stawu w jego południowo-wschodniej części; remont obszaru 
rekreacyjnego położonego w północno-wschodniej części parku. 

750 000,00 B0109 

93. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Hipotecznej 3/5. 
Lokalizacja -  j/w. 
Opis – wymiana nawierzchni: demontaż trylinki wraz z wywozem, usunięcie – korytowanie 
podbudowy; wywóz urobku do miejsca składowania odpadów; zagęszczenie gruntu rodzimego; 
utworzenie warstwy filtracyjnej; utworzenie warstwy z kamienia naturalnego – tłucznia; kliniec – 
kamień łamany; warstwa stabilizacji betonowej; kostka wibro-prasowana 8cm gr. typu 
przemysłowego. Naprawa ogrodzenia wspólnego z posesją przy ul. Limanowskiego: naprawa 
podbudowy ogrodzenia; wymiana uszkodzonych elementów parkanu. Wykonanie miejsca  
do wypoczynku: montaż ławeczek i stolików. 

106 000,00 B0113 

94. Remont chodnika od strony wejść do klatek schodowych oraz uporządkowanie terenu przed 
blokiem – przywrócenie zieleńców. 
Lokalizacja - ul. Powstańców Wielkopolskich 4. 
Opis – remont chodnika przed klatkami, wymiana krawężników przy trawnikach, uporządkowanie 
terenu i zagospodarowanie zieleńców przed nową posesją. 

45 000,00 B0115 

95. Remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, wc personelu  
i korytarza łączącego te pomieszczenia w Żłobku nr 27. 
Lokalizacja – ul. Franciszkańska 167. 
Opis – remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 lat o wielkości 11,5 m wraz z zapleczem 
gospodarczym o wielkości 8,5 m2, począwszy od wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, 
instalacji elektrycznej, po wyposażenie i wykończenie: drzwi, framugi, glazury, terakoty, 
umywalki, toalety, oświetlenie, armaturęy łazienkową, przewijaki, szafki, wieszaki. W łazience  
dla personelu opiekującego się dziećmi (wielkość 2,6 m2 - umywalka i WC) wymiany wymaga 
instalacja wodno-kanalizacyjna, CO, instalacja elektryczna, drzwi, framugi, glazura i terakota, 
umywalka, toaleta, sedes, oświetlenie, armatura łazienkowa. Na korytarzu, który łączy te dwa 
pomieszczenia (wielkość 8,4 m2) należy wymienić podłogę, ściany - wyrównać i zabezpieczyć 
farbą zmywalną ze względu na wymagania sanitarno-higieniczne oraz wymienić oświetlenie.  
Do wymiany jest również stolarka drzwiowa. 

37 000,00 B0116 

96. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Żłobku nr 5, ul. Świetlana 11/15. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – wymiana starej stolarki okiennej i stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe. 

155 000,00 B0119 

97. Odnowa Teofilowa: „Kolorowe przedszkole” - remont sal dziecięcych w PM 48. 
Lokalizacja -  ul. Rojna 29/31. 
Opis – wykonanie podstawowych prac remontowych w obydwu budynkach przedszkolnych. 
Głównie dotyczyć to będzie sal przedszkolnych oraz innych pomieszczeń, z których korzystają 
dzieci i personel administracyjno-obsługowy. W zakres zadania wchodzą: renowacje zniszczonych 
podłóg w 10 salach przedszkolnych; położenie terakoty w szatni jednego  
z budynków; malowanie sal przedszkolnych, wymiana okien; wymiana wszystkich drzwi 
wewnątrz budynków oraz drzwi wejściowych; założenie kolorowych rolet w 9 salach. 

369702,00 B0121 

98. Wykonanie wymiany płytek chodnikowych, naprawa – ponowne ułożenie trylinki w jezdni 
dojazdowej do bloku i parkingu przy ul. E. Plater 15/19. Urządzenie parkingu wzdłuż bloku. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – wymiana kilkunastoletnich chodników (połamane płytki);.ponowne ułożenie trylinki  
w jezdni (obecnie potężne doły, krawężniki praktycznie leżą); wydzielenie miejsc parkingowych, 
utwardzenie kostką lub trylinką. 

300 000,00 B0122 
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99. Remont i modernizacja ul. Harcerskiej. 
Lokalizacja -  ul. Harcerska od ul. Brackiej do ul. Wojska Polskiego. 
Opis – wymiana nawierzchni jezdni z ewentualnie minimalnym jej poszerzeniem w kierunku 
zachodnim; wykonanie prawidłowych wg normatywów miejsc postojowych bez krawężników  
w granicy jezdni, ze skośnym ustawieniem pojazdów i zaznaczeniem poszczególnych miejsc 
innym kolorem kostki; remont nawierzchni chodników, a właściwie wymiana tych nawierzchni  
na kostkę betonową z bezkrawężnikowymi przejazdami przez jezdnię dla wózków dziecięcych  
i inwalidzkich; przywrócenie znaku pozwalającego na parkowanie tylko mieszkańcom bloku 122b 
przy ul. Harcerskiej 5. 

900 000,00 B0123 

100. Rewitalizacja placu sportowo – rekreacyjnego na pl. Piastowskim wraz z przeniesieniem  
i odnowieniem historycznej latarni. 
Lokalizacja -  j/w. 
Opis – rewitalizacja placu sportowo - rekreacyjnego. W zakres zadania wchodzą: ogrodzenie mini 
boiska 25/36 m siatką, z co najmniej trzech stron; zamontowanie siatek-łapaczy z metalu  
w bramkach; ogrodzenie i zamontowanie na ogrodzeniu planszy z widokiem tego miejsca  
przed wojną i informacją o tym co tu się działo w czasie wojny; rozbudowa placu zabaw; 
dostawienie 10 ławek w parku. 

345 000,00 B0125 

101. „Basket w Miejskim Parku – Etap: park im. Mickiewicza (Park Julianowski).  
Lokalizacja – j/w. 
Opis – zbudowanie i oddanie w użytkowanie mieszkańców otwartego obiektu sportowego typu 
boisko do koszykówki o standardowych wymiarach 15x28 m. 

260 000,00 B0126 

102. Budowa „mini placu zabaw” przy ul. Turoszowskiej 9. 
Lokalizacja – ul. Turoszowska między numerami 7 i 9 (nr działki 57/43, obręb B-44). 
Opis – budowa mini placu zabaw wyposażonego m.in. w dwuosobową huśtawkę wahadłową, 
karuzelę, huśtawkę „bocianie gniazdo”, zabawkę na sprężynie (bujaki), linarium, zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinką wejściową, rurą strażacką, ścianką linową, pomostem 
linowym. Zadanie obejmuje także przygotowanie terenu pod budowę, dostawę i montaż 
wyposażenia placu zabaw oraz ustawienie i zamontowanie 2 ławek parkowych do odpoczynku,  
a także kosza na śmieci i regulaminu korzystania z placu zabaw. 

79 000,00 B0127 

103. Zakup nowego pianina. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10. 
Opis – zakup nowego pianina. 

3 000,00 B0128 

104. Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Emilii Plater oraz rozbudowa zatoki parkingowej. 
Lokalizacja – ul. Plater na odcinku od ul. Boya-Żeleńskiego do ul. Brackiej. 
Opis – podniesienie i wyrównanie nawierzchni na ul. Plater poprzez położenie trelinki bądź 
asfaltu, co znacznie wyciszy hałas generowany przez przejeżdżające samochody; powiększenie  
i rozbudowanie w stronę ul. Brackiej zatoczki znajdującej się naprzeciwko nr 18 co umożliwi 
postój 8-10 samochodom. 

320 000,00 B0129 

105. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 120 w Łodzi. 
Lokalizacja – południowa część Bałut, dzielnica mieszkaniowa Julianów – Marysin – Rogi,  
teren SP 120. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x44 m. Działania związane z jego 
realizacją: przygotowanie projektu, przygotowanie placu budowy: badania geodezyjne, 
przygotowanie terenu pod podbudowę, usunięcie podziurawionej warstwy asfaltowej nawierzchni, 
odwodnienie terenu wokół szkoły, wyprofilowanie spadków, ułożenie krawężników betonowych 
6x20x100 cm, wykonanie i zagęszczanie podbudowy z tłucznia kamiennego: frakcja 0-31mm  
do 8 cm; frakcja 0-4mm do 2 cm, ułożenie nawierzchni, osprzęt do tenisa ziemnego  
(1 kpl.), osprzęt do koszykówki (1 kp1.), osprzęt do siatkówki (1 kpl.), osprzęt do piłki ręcznej  
(1 kpl.), wykonanie ogrodzenia boiska. 

580 000,00 B0131 

106. Odnowa Teofilowa – „Bezpieczna droga do przedszkola” - modernizacja ul. Wiernej Rzeki. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przebudowa drogi lokalnej. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujące 
działania: opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej przebudowę części 
 ul. Wiernej Rzeki o długości 100 m położonej pomiędzy budynkami przedszkola; usunięcie topoli 
rosnących w pasie zieleni wzdłuż drogi wewnętrznej, usunięcie korzeni drzew; budowę pasa 
drogowego o szerokości ok. 5m o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; budowę  
23 miejsc postojowych z płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa; budowę 2 chodników  
z kostki umożliwiających bezpieczne poruszanie się dzieci i ich rodzin podczas przejść  
do przedszkola; przebudowę kolizji z infrastrukturą oraz budowę odwodnienia. 

300 000,00 B0132 
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107. Lokalny system zintegrowanej informacji historyczno-urbanistyczno-turystycznej dla osiedla 
Julianów – Radogoszcz. 
Lokalizacja – od północy ul. Sowińskiego, od wschodu ul. Łagiewnicka, od południa  
ul. Julianowska, od zachodu ul. Zgierska. 
Opis – wykonanie lokalnego systemu zintegrowanej informacji historyczno-urbanistyczno-
turystycznej dla osiedla Julianów-Radogoszcz składającego się z dwóch zintegrowanych 
elementów: stacjonarnego i wirtualnego. 

130 000,00 B0133 

108. Oświetlenie ul. Szuwarowej oraz utwardzenie ul. Szuwarowej i części ul. Turzycowej. 
Lokalizacja – ul. Szuwarowa, ul. Turzycowa (na odcinku od ul. Kruszynowej do końca). 
Opis – instalacja oświetlenia na ul. Szuwarowej (postawienie 1 lub 2 latarni ulicznych wraz  
z przyłączem energetycznym); utwardzenie ul. Szuwarowej oraz części ul. Turzycowej  
na odcinku od ul. Kruszynowej do końca poprzez położenie nawierzchni asfaltowej lub kostki 
wraz z budową chodników i instalacji odwodnieniowej. 

900 000,00 B0134 

109. Boisko sportowe wielofunkcyjne przy SP 116. 
Lokalizacja – SP 116 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 44x30 m o nawierzchni 
poliuretanowej na podbudowie z kruszywa. 

800 000,00 B0135 

110. Budowa wiaty rowerowej przy SP 116.  
Lokalizacja – SP 116, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – zaprojektowanie i wybudowanie zadaszonej wiaty rowerowej. 

38 000,00 B0136 

111. Plac zabaw z fontanną i ogrodzenie terenu przy SP 116. 
Lokalizacja –SP 116 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw z fontanną na działce należącej do UMŁ, 
przylegającej do terenu należącego do SP 116 oraz ogrodzeniu i założenia monitoringu 
zewnętrznego. 

168 000,00 B0138 

112. Pracownia dietetyczna w SP 116. 
Lokalizacja –SP 116, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – zaprojektowanie i wyposażenie pracowni edukacyjnej, w której beneficjenci zadania będą 
mogli uczyć się i utrwalać zdrowe nawyki żywieniowe. 

159 000,00 B0139 

113. Modernizacja skweru przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego i ul. Harnama wraz z budową 
placu zabaw. 
Lokalizacja – ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3A i 5 oraz ul. Harnama 7. Działka nr ewid. 
400/48 w obrębie B-48. 
Opis – modernizacja skweru oraz budowa placu zabaw przeznaczonego głównie  
dla dzieci młodszych (do 6 lat). W ramach zadania przewiduje się wykonanie: 
projektu zagospodarowanego terenu, ogrodzonego placu zabaw, wyłożenie części placu zabaw 
nawierzchnią bezpieczną, wymianę nawierzchni chodników, instalację oświetlenia, rekultywację 
trawników. 

82 650,00 B0140 

114. Uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. Fiołkowej. 
Lokalizacja – pas drogowy ul. Fiołkowej po stronie południowej – działki nr B22-493/13  
i B21-3/249. 
Opis – uzupełnienie/kontynuacja istniejącego szpaleru po stronie południowej ul. Fiołkowej. 

5 000,00 B0141 

115. Modernizacja strefy zamieszkania. 
Lokalizacja –  ul. Zachodnia 16, wewnętrzne podwórko posesji, zewnętrzna strona wzdłuż posesji. 
Opis – przebudowa wewnętrznej części terenu posesji; wykonanie nowego chodnika i dojść  
do klatek schodowych z kostki betonowej; wykonanie nowego ciągu drogi przejazdowej z kostki 
betonowej; zagospodarowanie zieleni wewnętrznej i utworzenie utwardzonego kostką skwerku 
wyposażonego w ławki i lampy oświetleniowe. Na terenie zewnętrznym planowane jest 
utworzenie nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców. 

262 000,00 B0143 

116. Budowa boiska wielofunkcyjnego. 
Lokalizacja – teren Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, ul. Spadkowa11, nr działki 52/14 
(obręb B-37). 
Opis – wykonanie boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem. W skład obiektu wchodzić ma: boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach 44x22 m oraz dwa boiska o wymiarach 22x13 m.  
do koszykówki (z regulacją wysokości koszy), boisko 18x9 m. do siatkówki (z demontowanymi 
słupkami), siatka do badmintona, boisko 40x20 m do piłki ręcznej, ogrodzenie z siatki  
na słupkach stalowych o wysokości 4 m z bramą  
i z dwiema furtkami, odwodnienie liniowe boiska, piłkochwyty, wyposażenie dodatkowe: ławki  
i kosze na śmieci. 

810 000,00 B0144 
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117. Plac zabaw dla dzieci. 
Lokalizacja – Stare Bałuty, pomiędzy ul. Szklaną a ul. Zbożową. 
Opis – stworzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających w pobliskich blokach wyposażonego 
m.in. w: huśtawki wagowe, huśtawki wahadłowe kubełkowe dla mniejszych i większych dzieci, 
zjeżdżalnię dla mniejszych i większych dzieci, drabinki, karuzele, bujaki, kącik gimnastyczny, 
domek zabawowy, piaskownicę, trampolinę. Zadanie obejmuje także dostawę i montaż urządzeń 
zabawowych, ławeczek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej przy wejściu na plac zabaw  
oraz wykonanie pól piaskowych pod urządzenia. Na części placu mogłaby znajdować się trawa. 

69 000,00 B0145 

118. Założenie oświetlenia w Parku Julianowskim im. Mickiewicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – założenie oświetlenia to np. zamontowanie stojących, ozdobnych latarni. Wskazane jest 
również zamontowanie koszy na psie odchody. 

1 516 000,00 B0146 

119. Budowa parkingu dla aut osobowych. 
Lokalizacja – ul. Zuli Pacanowskiej (działka nr B47-39/5, B47-400/33 oraz B47-400/48). 
Opis – wykonanie geodezyjnej mapy do celów projektowych; wyznaczenie przez pracownię 
drogową miejsc parkingowych; wykorytowanie obszarów przeznaczonych na parkingi (parking A 
obszar 37x5 m oraz parking B obszar 27x17 m); wywiezienie nadmiaru ziemi; osadzenie 
krawężników wzdłuż krawędzi jezdni; nawiezienie tłucznia oraz jego zagęszczenie  
i utwardzenie. Parking A - 16 miejsc parkingowych o wymiarach 2,30x5 m, parking B –  
18 miejsc parkingowych o wymiarach 3x5 m. 

80 000,00 B0147 

120. Przebudowa przestrzeni miejskiej na odcinku ul. Zachodniej 12-14. 
Lokalizacja – ul. Zachodnia 12-14, strefa przy budynku nr 12 oraz strefa zewnętrzna  
przy ul. Zachodniej wzdłuż posesji nr 14. 
Opis – wykonanie zadania ma na celu poprawę otoczenia bezpośrednio przy budynku nr 12; 
ułożenie nowego chodnika wzdłuż budynku od strony północnej - wewnętrznej jak również  
od strony południowej wzdłuż wejść do przychodni lekarskich i zachodniej wzdłuż wejść do 
sklepów; przebudowę drogi wewnętrznej i uporządkuje miejsc postojowych; montaż ławeczek. 
Wzdłuż posesji nr 14 proponowane jest wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej z miejscami 
postojowymi oraz wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej. 

712 000,00 B0149 

121. Modernizacja strefy zamieszkania ul. Berlińskiego 12A. 
Lokalizacja – ul. Berlińskiego 12A, strefa wejściowa od strony ulicy, strefa wewnętrzna podwórka 
pomiędzy budynkami. 
Opis – przebudowa strefy wejściowej od strony ulicy zlokalizowanej pomiędzy budynkami 
frontowymi; ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej; oddzielenie stref zieleni obrzeżem 
trawnikowym; wykonanie dojścia do budynku nr 12A z kostki betonowej; zagospodarowanie 
wewnętrznej zieleni poprzez utworzenie - utwardzenie części terenu kostką betonową - wykonanie 
placyków rekreacyjnych z ławeczkami i nowym oświetleniem. 

96 000,00 B0150 

122. Pasaż „SSS” – Szpital, Szkoła, Sąsiedzi. 
Lokalizacja – al. Róż, ul. Przyrodnicza, skrzyżowanie ul. Jaskrowej z ul. Botaniczną, ul. Bzowa, 
SP 172, ul. Jałowcowa. 
Opis – przebudowa ulicy Jaskrowej; stworzenie miejsc postojowych pod SP 172 - ulica Bzowa; 
wykorzystanie nieużywanej ul. Jałowcowej. W ramach realizacji zadania przewiduje się 
następujące działania: wykonanie profesjonalnego projektu dotyczącego proponowanych zmian; 
wykonanie niezbędnych prac remontowych; poinformowanie obywateli poprzez tablicę 
informacyjną z jakiego funduszu został zrealizowany projekt. 

1 700 000,00 B0152 

123. Miejsca postojowe dla PM 42. 
Lokalizacja – ul. Gnieźnieńska 9, działka nr 155/48 obręb B46. 
Opis – wybranie nadmiaru ziemi na całej długości uliczki dojazdowej (wykorytowanie), 
wykonanie podbudowy z piasku i cementu, zagęszczenie oraz wyłożenie kostką brukową terenu 
wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych. 

57 000,00 B0154 

124. Zakup komputera dla Domu Dziennego Pobytu. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10. 
Opis – zakup komputera dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10. 

3 110,00 B0155 

125. Odtworzenie – uporządkowanie placu przed budynkiem przy ul. Wrocławskiej. Ustawienie ławek, 
stolików. 
Lokalizacja – ul. Wrocławska 10, 12. 
Opis – wyłożenie głównego przejścia od ul. Limanowskiego do ulicy osiedlowej, równolegle  
do ul. Wrocławskiej przy Domu Dziennego Pobytu; uporządkowanie skweru – ustawienie ławek 
oraz stolików szachowych zamocowanych u podłoża; wyłożenie przejść oraz chodnika kostką. 

200 000,00 B0156 
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126. Przebudowa przestrzeni miejskiej. 
Lokalizacja – ul. Zachodnia 25/27, przebudowa podwórka wewnętrznego oraz przebudowa strefy 
wewnętrznej wzdłuż ul. Zachodniej i ul. Bazarowej. 
Opis – uporządkowanie wewnętrznego podwórka - stworzenie uporządkowanej strefy parkowania, 
wykonanie nowych dróg wewnętrznych z kostki betonowej, nowych chodników  
z kostki wzdłuż wejść do budynków; uporządkowanie strefy gospodarczej podwórka poprzez 
wykonanie nowych pergoli śmietnikowych; od strony ogólnomiejskiej wzdłuż ulicy Zachodniej 
utworzenie miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej, pasa zieleni z miejscami wyposażonymi  
w ławeczki oraz ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej; od str. ul. Bazarowej wykonanie 
parkingu zewn. oraz ułożenie chodnika z kostki betonowej. 

595 000,00 B0157 

127. Przebudowa przestrzeni miejskiej. 
Lokalizacja – ul. Wojska Polskiego 66/70. 
Opis – uporządkowanie wewnętrznych chodników, wykonanie nowych dojść do klatek 
schodowych, przebudowa strefy przejścia pomiędzy blokami - chodniki, schodki wykonane  
z kostki, uporządkowanie skwerów zielonych wewnątrz posesji, stworzenie miejsc wypoczynku  
i rekreacji; wykonanie placyków, ścieżek, montaż ławek; od strony ul. Wojska Polskiego 
uporządkowanie stref parkowania pomiędzy istniejącą zielenią. 

501 000,00 B0158 

128. Wymiana nawierzchni chodnika. 
Lokalizacja – ul. Mokra 35, działki nr 10/19 i 9/59 w obrębie B-45. 
Opis – wymiana nawierzchni chodnika poprzez zamontowanie kostki brukowej o wymiarze 8 cm 
na cementowym podłożu. 

36 000,00 B0159 

129. Poprawienie funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy budynkami znajdującymi się  
przy ul. Tybury 10 i 12. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont i przebudowa terenu pomiędzy budynkami przy ul. Tybury nr 10 i 12. W tym: 
wykonanie projektu przebudowy; przebudowa parkingów w tym wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej i odwodnienia, separatorów – ok. 350 m2; budowa nowego chodnika wzdłuż budynku 
gosp. należącego do posesji przy ul. Tybury 12 ok. 20 m2. 

100 000,00 B0160 

130. Wymiana chodnika wraz z urządzeniem zieleńców oraz ułożenie progów zwalniających  
przy nieruchomości Harnama 4. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana chodnika wzdłuż nieruchomości wraz z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki 
betonowej na powierzchni chodnika wzdłuż budynku, wykonanie dojść do klatek oraz podestów. 
Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców w podeszłym wieku (wózki inwalidzkie) istnieje 
konieczność wykonania podjazdów z poręczami. W ramach zadania przewiduje się także 
urządzenie zieleńców przed klatkami wraz z ich trwałym ogrodzeniem, a także ułożenie dwóch 
progów zwalniających na ul. Harnama wzdłuż nieruchomości wraz z oznakowaniem. 

75 000,00 B0163 

131. Remont drogi wzdłuż budynku ul. Czarnieckiego 7a. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – usunięcie starej nawierzchni (asfalt); przygotowanie podłoża i odwodnienia; wykonanie 
nowej nawierzchni. 

97 000,00 B0165 

132. Budowa ulicy Liściastej. Oświetlenie osiedla Marianów. Przebudowa przejazdu kolejowego. 
Lokalizacja – ul. Liściasta, ul. Liryczna, ul. Planetarna, ul. Bliska, ul. Pastelowa, ul. Akwarelowa, 
ul. Arktyczna. 
Opis – budowa chodników drogi rowerowej; utwardzenie i organizacja ruchu wraz z instalacją 
infrastruktury związanej z organizacją ruchu, w tym przejść dla pieszych i znaków drogowych; 
wytyczenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Liściastej na odcinku od torów kolejowych  
do ul. Żabieniec; budowa nowej instalacji energetycznej - oświetlenie ulic: Akwarelowa, 
Arktyczna, Bliska, Liryczna, Pastelowa, Planetarna, Liściasta od torów kolejowych do ulicy 
Żabieniec; przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Liściastej. Uznanie działki 68/15 obręb B-3 
jako ulicy, która jest własnością gm. Łódź, a nie działką prywatną oraz jej utwardzenie. 

1 123 600,00 B0166 
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b) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 
na 2014 r. w rejonie Górna. 

 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszt szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu im. J. Chełmońskiego. 
Lokalizacja – ul. Chełmońskiego 12. 
Opis – Budowa placu zabaw dla dzieci obejmuje: dostawę i montaż urządzeń zabawowych  
dla dzieci (w montażu uwzględniono wycięcie dziur w asfalcie do wykonania umocowań 
urządzeń zabawowych), urządzenia zabawowe: centrum zabaw, piaskownica, bujak 
dwuosobowy „Wielbłąd”, rama huśtawki z siedziskiem dla najmłodszych oraz klasycznym, 
bujak „Piesek”, huśtawka ważka „Konik Polny; dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej  
ze sztucznej trawy „KidsPlay 24”; dostawa i montaż 4 sztuk ławek; dostawa i montaż ogrodzenia 
placu zabaw (wykorzystując istniejące ogrodzenie piaskownicy); malowanie bramek na boisku. 

188 117,43 G0001 

2. Przebudowa ulic. 
Lokalizacja – ulice: Okręgowa, Średnia. 
Opis – budowa chodników,  położenie nowej nawierzchni ulic wraz z budową wjazdów. 

2 200 000,00 G0002 

3. Droga publiczna kategorii gminnej. Przebudowa ul. Pustynnej na odcinku od zachodniego  
po wschodni, od posesji nr 106 do ul. Zenitowej. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – modernizacja całej drogi w tym: wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego, podjazdów  
do działek oraz kanalizacji deszczowej. 

3 000 000,00 G0003 

4. „Nie lada to gratka – sport dla wszystkich – rodziców, wnuczków, babci i dziadka”.  
Wsparcie dla rozwoju sportu wśród wszystkich mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli). 
Lokalizacja – obiekty MKS „Metalowiec”, ul. Jachowicza 1. 
Opis – Zadanie bezinwestycyjne. Dotyczy realizacji spotkań mieszkańców w godzinach 
przedpołudniowych nie kolidujących z przeprowadzanymi treningami sekcji sportowych Klubu. 
Zajęcia prowadzić będą instruktorzy sportowi (także nauczyciele wf) w następujących 
dziedzinach: nordic walking, tai-chi, gimnastyka korekcyjna, siłownia, gry i zabawy 
ogólnosprawnościowe. 

32 360,00 G0004 

5. Rajski skwer – powróćmy do natury. Małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi. 
Lokalizacja – Dąbrowskiego 71/73 i Bałuckiego 6/8 (dz. 11/16), Deotymy 3 i Rydla 3  
(dz. 47/19), Deotymy 12 i Rydla 7a (dz.54/77), Felińskiego 6/8 i Felińskiego 8 (dz.179/8), 
Gałczyńskiego 2 i Gałczyńskiego 2a (dz.317/85), Gałczyńskiego 3 i Gersona 5a (dz.329/136), 
Kadłubka 1/9 i Kadłubka 11/19 (dz. 564/17), Lenartowicza 20 i Dąbrowskiego 51 (dz.44/13  
i 44/27), Malczewskiego 19 i Malczewskiego 21 (dz. 201/20), Odyńca 65 i Odyńca 67  
(dz. 73/18), Podgórna 49 i Podgórna 51 (dz.127/13 i 127/11), Podhalańska 22 i Podhalańska 24 
(dz.59/42), Siarczana 1/9 i Kołowa 2/4 (dz. 96/20), Umińskiego 1 i Umińskiego 3 (dz. 320/11), 
Zapolskiej 70a i Kruczkowskiego 7a (dz. 260/70). 
Opis – w rejonach blokowisk przewiduje się utworzenie miejsc do rekreacji biernej. Miejsce 
takie składać  musi się z dwóch ławek ustawionych względem siebie pod kątem 90°, jednego 
stolika do gry w szachy (warcaby) wraz z siedziskami, kosza na śmieci i dwóch drzew 
owocowych (jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa, czereśnia, orzech włoski, aronia itp.) ustawionych 
przy ławkach. Przy 1 skwerze należy zasadzić jeden rodzaj drzewka owocowego tak by każdy 
skwer był łatwo rozpoznawalny np. skwer pod jabłonią itp. Teren wokół skweru powinien zostać 
uporządkowany, a cały skwer należy „wygrodzić” żywopłotem. 

86 760,00 G0005 

6. Droga publiczna kategorii gminnej. Przebudowa i modernizacja ul. Czahary na odcinku  
od ul. Pustynnej do ul. św. Franciszka z Asyżu. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – przebudowa drogi do nawierzchni bitumicznej, wybudowanie chodnika po stronie 
zachodniej na odcinku od ul. Pustynnej do ul. św. Franciszka z Asyżu, modernizacja istniejącego 
chodnika po stronie wschodniej, wybudowanie zjazdów do posesji na ww. odcinku drogi, 
utworzenie trawników. 

1 800 000,00 G0006 
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7. Rewitalizacja terenów naturalnych zadrzewień podmiejskich – wprowadzenie funkcji 
rekreacyjno – wypoczynkowej oraz ochrona zieleni i ptactwa. Utworzenie skweru Sóweczki. 
Lokalizacja –działka zadrzewiona G44-288 i drogowa G44-556/3, las przy ul. Leszczyńskiej  
i Sczanieckiej. 
Opis – otoczenie terenu lasu niskimi panelami ogrodzeniowymi, zainstalowanie 6 furtek, 
zadbanie o istniejącą zieleń oraz wprowadzenie nowych sadzonek sosny czarnej, krzewów 
płożących i kwitnących np. lilaków. Budowa wielopoziomowego placu zabaw i małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe). Wprowadzenie ochrony gatunkowej 
czarnej sosny oraz kilku gatunków sów bytujących na tym terenie. Umieszczenie drewnianych 
lub mosiężnych rzeźb przedstawiających wszystkie gatunki sów zamieszkujących Polskę. 
Wymiana nawierzchni parkingowej na nowoczesny system ażurowych kratek, zasypanych 
ziemią i nasionami trawy. 

440 158,40 G0007 

8. Pielęgnacja starodrzewu parkowego, obsadzenie drzewami i krzewami oraz urządzenie  
parku 3 Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Paradnej 36. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie cięcia pielęgnacyjnego drzew istniejących, karczowanie  samosiewów  
i pniaków, cięcie odmładzające żywopłotu, założenie trawnika, sadzenie krzewów i drzew 
liściastych i iglastych, wyposażenie terenu w alejki, ławki, stoliki do gier w warcaby i szachy, 
urządzenie boiska do gier w kometkę, siatkówkę i tenis stołowy, postawienie drewnianej sceny 
wykorzystywanej do występów integracyjnych. 

365 000,00 G0009 

9. Rozkwit Parku „Stawy Jana”. 
Lokalizacja – obszar parku „Stawy Jana”. 
Opis – utwardzenie i oświetlenie alejek, zakup i instalacja elementów małej architektury, 
wymiana zdewastowanych urządzeń na placu zabaw, zaadaptowanie budynku pod wiatą na sklep 
z napojami i przekąskami działający sezonowo, remont sceny i widowni, zagospodarowanie  
„dzikiej górki”, uporządkowanie zieleni. 

888 500,00 G0010 

10. Wykonanie chodnika łączącego ul. Rentowną z ul. Rzgowską. 
Lokalizacja – teren między początkiem ul. Rentownej a ul. Rzgowską – działka nr 1070/27, 
1089/2, 1089/1, 1090/10. 
Opis – wyrównanie terenu w celu położenia chodnika z płyt o wymiarach 50x50 cm na długości 
ok. 50 m w miejscu wydeptanym przez mieszkańców osiedla. 

25 000,00 G0011 

11. Wykonanie zabezpieczenia pomiędzy ul. Grażyny 10 a, a ul. Grażyny 14 uniemożliwiającego 
przejazd samochodom  między ul. Grażyny a ul. Rentowną. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wbetonowanie 10 słupków połączonych łańcuchem przy chodniku na ul. Grażyny 
pomiędzy numerami 10 a 14 ograniczających możliwość wjazdu samochodom. 

3 776,40 G0012 

12. Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy SP 109. 
Lokalizacja – boisko szkolne przy SP 109, ul. Pryncypalna 74, dz. Nr 189/46 i 342/1,  
obręb G26. 
Opis – przygotowanie nawierzchni pod budowę bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal, 
drenaż i utwardzenie nawierzchni oraz położenie nawierzchni bitumicznej, przygotowanie 
nawierzchni pod instalację urządzeń siłowni zewnętrznych, mocowanie tych urządzeń  
oraz montaż stołów zewnętrznych do tenisa stołowego. 

260 000,00 G0014 

13. Szkoła moich marzeń – remont SP 10. 
Lokalizacja – ul. Przybyszewskiego 15/21, działki G3-94/5. 
Opis – wymiana podłóg na korytarzach, remont toalet, malowanie korytarzy szkolnych, wymiana 
stolarki drzwiowej na remontowanych korytarzach, wymiana 14 okien, wymiana 15 ławek  
i 30 krzeseł, biurka dla nauczycieli, dwóch krzeseł tapicerowanych dla nauczyciela i dwóch 
szafek dwudrzwiowych niskich. 

638 384,00 G0015 

14. Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź-Górna – umożliwienie mieszkańcom osiedla 
świadczenia sobie nawzajem sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.  
Lokalizacja – Osiedle Górna. 
Opis – Przeprowadzenie akcji informacyjnej. Wykonanie internetowego systemu obsługi 
Osiedlowych Banków Czasu obejmujący rejestrowanie nowych użytkowników, prowadzenie 
kont zarobionych godzin oraz rejestrowanie transakcji. Przygotowany będzie również zestaw 
startowy dla nowych użytkowników. Przygotowanie filmów instruktażowych.  Jako 
podsumowanie rocznej działalności zorganizowany zostanie Festiwal Osiedlowego Banku Czasu 
Łódź Górna. 

85 000,00 G0017 
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15. Naprawa murawy głównego boiska piłkarskiego oraz postawienie szatni (pakamery) i wysokich 
siatek wyłapujących piłkę za bramkami. 
Lokalizacja – ul. Łaskowice 180, obręb G53 nr działki 768. 
Opis – lekkie wyrównanie terenu boiska, posianie murawy lub położenie sztucznej lub z rolki, 
zamontowanie wysokich siatek na szerokość boiska za bramkami do łapania piłek, utworzenie 
szatni dla uczestników zawodów sportowych. Obecnie boisko nie posiada murawy i nie spełnia 
wymogów do rozgrywania meczów piłkarskich określonych przez Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej. 

1 360 000,00 G0018 

16. Aranżacja parkowego otoczenia SP 138 dla potrzeb środowiska lokalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem seniorów. 
Lokalizacja – ul. św. Franciszka z Asyżu 53. 
Opis – Zastąpienie starych, połamanych i niebezpiecznych płyt chodnikowych kostką brukową. 
Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej. Ustawienie ławek parkowych i przyrządów 
treningowych dla seniorów. Założenie parkowego oświetlenia terenu i monitoringu. Wykonanie 
bieżni i skoczni. Wymiana ogrodzenia. 

1 060 243,41 G0019 

17. Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej SP 51. 
Lokalizacja – ul. Ciołkowskiego 11a. 
Opis – Remont generalny sali gimnastycznej z następującymi działaniami: naprawa dachu, 
malowanie sali, wymiana drzwi i okien, wymiana instalacji  elektrycznej, oświetlenia, 
grzejników, osłon, i wentylacji, założenie opaski izolacyjnej wokół budynku, wymiana podłogi, 
wymiana drabinek i tablic z koszami, remont przebieralni, natrysków i sanitariatów; 
modernizacja boiska –utworzenie mini – boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią. 
Naprawa dachu w budynku szkoły– położenie blachodachówki i wymiana rynien. 

1 200 000,00 G0020 

18. 
 

Ruch  i rekreacja Chojen. 
Lokalizacja – ZSO nr 5 ul. Królewska 13/15 (obszar G27, działki nr: 537/12, 537/13, 537/14, 
537/15, 535, 540, 514/3, 514/7).  
Opis – Zabudowane i zainstalowane będą: ścieżka zdrowia, zewnętrzna siłownia, ścianka 
wspinaczkowa czterostronna , plac zabaw dla najmłodszych , stoły betonowe do tenisa 
stołowego, szachów –warcabów, bieżnia lekkoatletyczna 200 m 2 torowa, bieżnia 60 m 4 torowa, 
zeskok do skoku wzwyż , w dal, rzutnia do pchnięcia  kulą. 

320 000,00 G0021 

19. Wykonanie projektu oraz remont chodników wraz z wykonaniem miejsc postojowych po stronie 
południowej w ul. Astronautów (etap II). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Rozebranie obrzeży chodnikowych , krawężników, chodnika. Wykonanie chodników  
o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonanie miejsc postojowych z kostki koloru szarego  
z pasami dzielącymi lub z płyt ażurowych  na podbudowie z kruszywa. Obramowanie 
krawężnikami betonowymi najazdowymi. 

945 000,00 G0023 

20. Wykonanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Astronautów (etap I). 
Lokalizacja – jw. 
Opis - wymiana istniejącego ponad 40-letniego oświetlenia ulicznego, które jest w złym stanie 
technicznym. Montaż słupów  o zbliżonym wyglądzie i konstrukcji , do tych zainstalowanych  
po 2000 r. 

250 000,00 G0024 

21. Naprawa i przebudowa uszkodzonego pieszociągu oraz ustawienie 2 ławek przed posesją  
ul. Odyńca 65. 
Lokalizacja – jw.  
Opis – Zerwanie zużytej nawierzchni pieszociągu. Usunięcie obrzeży chodnika. Wyprofilowanie 
spadu pieszociągu od strony zachodniej(likwidacja schodków). Utwardzenie podłoża, 
przygotowanie odpowiedniego drenażu. Wyłożenie kostki brukowej, wstawienie nowych 
obrzeży chodnika. Wyszczelinowanie piaskiem. Zamontowanie 2 ławek przed posesją 

60 000,00 G0025 

22. Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z wyposażeniem siłowni i ogrodzeniem 
terenu 
Lokalizacja – ZSP 2, ul. Astronautów 19. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x22 m (boiska do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej), ogrodzenie boiska o wysokości 4 m z bramą i dwiema furtkami, 
odwodnienie liniowe boiska, zamontowanie ławek i koszy na śmieci, zakup sprzętu do siłowni, 
naprawa ogrodzenia terenu wokół budynku szkoły, na którym ma się znajdować kompleks 
rekreacyjno-wypoczynkowy. 

966 000,00 G0026 
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23. Modernizacja całej ul. Smolnej – remont nawierzchni chodnika i jezdni. 
Lokalizacja – ul. Smolna między ul. Śląską a ul. Żmichowskiej, działka G17/377. 
Opis – Wyrównanie i wymiana płyt chodnikowych oraz krawężników, wymiana kostki na jezdni 
i podniesienie jezdni do wysokości kratek ściekowo – kanalizacyjnych. 

170 591,65 G0027 

24. Budowa ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży na terenach  
SP 162, ul. Powszechna 15. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Park składać się będzie z dwóch części. Pierwsza część wyposażona w  urządzenia  
dla dzieci młodszych; zjeżdżalnie, zestawy lin-pajęczyn wspinaczkowych, ścianki 
wspinaczkowe, karuzele, huśtawki i bujawki. W II części  Parku będą urządzenia  
do tzw. outdoor fitness służące do wykonania szeregu urozmaiconych ćwiczeń na świeżym 
powietrzu dla młodzieży i osób starszych,  tzw. ścieżka zdrowia  oraz trwałe stoły do gry  
w ping-ponga. Całość terenu będzie ogrodzona, wyposażona w ławeczki. 

1 324 263,51 G0028 

25. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189, ul. Kossaka 19. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Boisko sportowe wielofunkcyjne 60x30 m o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone, 
oświetlone, monitorowane, wyposażone w atestowane urządzenia do gier zespołowych takich jak 
minipiłka nożna, piłka ręczna , siatkówka , koszykówka, tenis ziemny, badminton. 

790 000,00 G0030 

26. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego – wymiana 
ciągów komunikacyjnych przy SP 130. 
Lokalizacja – ul. Gościniec 1. 
Opis – Celem zadania jest wymiana części wierzchniej (asfalt) ciągów komunikacyjnych na 
terenie szkoły, przy kompleksie Orlik i placu zabaw Radosna Szkoła. 

180 000,00 G0032 

27. Sprawy edukacji publicznej – wymiana ogrodzenia przy SP 130  
Lokalizacja –ul. Gościniec 1. 
Opis – Wymiana zdewastowanego ogrodzenia szkoły od strony ul. Gościniec i ul. św. Rafała 
Kalinowskiego. 

70 000,00 G0033 

28. Juniorzy i seniorzy – łączymy pokolenia w „G37”. 
Lokalizacja – PG 37, ul. Jarosławska 29. 
Opis – Budowa  podłoża pod altany i podjazdy dla wózków, altanki, ławki parkowe, patio  
z roślinami, stoły do gry w warcaby i szachy, kosze na śmieci, oświetlenie i monitoring. 

185 600,00 G0035 

29. Wymiana stolarki okiennej i poszycia dachu w budynku Zespołu Szkół  Przemysłu Mody.  
Lokalizacja – ul. Naruszewicza 35. 
Opis – wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz poszycia dachu nad całym obiektem. 
Wymiana instalacji odgromowej oraz nadbudowa kominów, a także wykonanie obróbek 
blacharskich. 

535 000,00 G0036 

30. Boisko sportowo-rekreacyjne dla środowiska lokalnego dzielnicy Górna. 
Lokalizacja – Zespół Szkół  Przemysłu Mody w Łodzi, ul. Naruszewicza 35. 
Opis – Postawienie ścianki wspinaczkowej na ścianie szczytowej sali gimnastycznej, siłownia  
na świeżym powietrzu, boisko do piłki siatkowej plażowej, bieżnie lekkoatletyczne do biegów 
krótkich oraz skoku w dal i trójskoku. Postawienie „parku Street Workout” do treningu siłowego, 
jak  sztuki walki, atletyka czy gimnastyka sportowa. Ponad to ogrodzenie terenu, założenie 
oświetlenia i monitoringu, wstawienie furtki, postawienie ławek do odpoczynku i tablic 
informacyjnych oraz koszy na śmieci . 

1 650 000,00 G0037 

31. Plac zabaw dla dzieci. 
Lokalizacja – teren między blokami przy ul. Przyborowskiego 15 i 17. 
Opis – ogrodzenie terenu i umieszczenie na nim sprzętu do zabaw dla dzieci takiego jak drabinki, 
huśtawki, karuzela, zjeżdżalnie  czy piaskownica. Postawienie na placu ławek. 

60 000,00 G0038 

32. Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt 
medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”, ul. Felińskiego 7. 
Lokalizacja – jw  
Opis – Doposażenie w sprzęt medyczny poradni okulistycznej i zakup m.in. tonometru 
apalanacyjnego do posiadanej lampy szczelinowej, pechmetru, soczewki volka, 
autorefraktometru, gonioskopu typu czwórlustro. 

51 000,00 G0039 

33. Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej oraz sanitariatów na I  i II piętrze. 
Lokalizacja – PG 41, ul. Bohdanowicza 11. 
Opis – Wykonanie kompleksowego remontu zaplecza sali gimnastycznej: przebieralni, toalet, 
natrysków dla dziewcząt i chłopców, toalety dla chłopców i dziewcząt na I i II piętrze. 

260 000,00 G0040 
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34. „Sportowe Rokicie – sprawni fizycznie, zdrowi psychicznie”. 
Lokalizacja – PG 41, ul. Bohdanowicza 11. 
Opis – przebudowa i udostępnienie młodzieży i społeczności lokalnej zdegradowanego, 
żwirowo-betonowego boiska szkolnego poprzez wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu 
sportowo-rekreacyjnego: trzech boisk do siatkówki,  (w tym dwóch do siatkówki plażowej) wraz 
z miejscem dla kibiców, oraz jednego boiska o nawierzchni z tartanu (boisko będzie znajdowało 
się w polu gry boiska do koszykówki); boiska do piłki nożnej wraz ze słupami do gry w rugby  
o nawierzchni z trawy syntetycznej; bieżni o nawierzchni tartanowej; skoczni do skoku w dal; 
boiska do koszykówki; zaplecza sanitarnego oraz pomieszczenia dla osoby pilnującej. 

2 860 190,00 G0041 

35. Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”, przy ul. Tatrzańskiej 109. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Wykonanie audytu energetycznego. W ramach zadania głównego należy zlikwidować 
spękania i ubytki w ścianach zewnętrznych, dokonać ocieplenia ścian  i ewentualnie podłóg  
w gruncie, usprawnić system wentylacji, instalacji wymienników ciepła. W zależności  
od przeprowadzonego audytu należy wziąć pod uwagę modernizację lub wymianę instalacji 
grzewczych . Zadanie powinno obejmować pomalowanie budynku i nadanie mu odpowiedniej 
kolorystyki wkomponowanej w otoczenie. 

825 000,00 G0042 

36. Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej 
Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup elektroencefalografu (aparat do badań EEG). 

41 000,00 G0043 

37. Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, 
przy ul. Felińskiego 7. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Zerwanie starych, zniszczonych i popękanych płyt chodnikowych. Wyrównanie terenu, 
położenie nowej powierzchni chodnikowej w postaci np. kostki brukowej. Wykonanie nowych  
4 stopniowych schodów prowadzących do budynku Przychodni, podjazdów w celu zapewnienia 
swobodnego poruszania się na wózkach inwalidzkich, wymiana krawężników. 

85 000,00 G0044 

38. Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Rudzkiego – I etap zadania – opracowanie dokumentacji. 
Lokalizacja – kompleks leśny na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Ruda Willowa” 
– Las Ruda Popioły.  
Opis – rewitalizacja i uporządkowanie istniejących dróg asfaltowych przebiegających na terenie 
kompleksu ( np. odnowa nawierzchni, wbudowanie spowalniaczy, wymiana oświetlenia  
na stylowe pasujące do wstępnych założeń  traktujących ten obszar jako teren o szczególnych 
walorach historyczno-architektonicznych, kulturowych i krajobrazowych czy wybudowanie 
ścieżek rowerowych wzdłuż  istniejących dróg asfaltowych). Wykonanie utwardzonych alejek  
o szerokości od 1,5 do 3 m z nawierzchni mineralnej. Ustawienie na wejściach alejek 
oznakowania informującego o zakazie wjazdu do lasu pojazdów mechanicznych. 
Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzewostanu – usunięcie drzew suchych i chorych  
oraz wycięcie  krzaków i zarośli w bezpośrednim sąsiedztwie alejek. Wykonanie ścieżki  zdrowia 
składającej się z 10 elementów sprawnościowych. Ustawienie przy alejkach ławek i koszy  
na śmieci. 

200 000,00 G0045 

39. Remont dróg wewnętrznych i chodników na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego Nr 1. 
Lokalizacja – ul. Siedlecka 7/21 
Opis – Na terenie ośrodka ma być wykonany  remont dróg wewnętrznych, chodników i placów. 
Aby polepszyć stan dróg i chodników należy zerwać starą nawierzchnię, utwardzić teren  
i wykonać nowe drogi i chodniki 

713 106,42 G0046 

40. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników systemem gospodarczym. 
Lokalizacja – ul. Gałczyńskiego, ul. Umińskiego, ul. Gersona. 
Opis – naprawa ulic i chodników.  

900 000,00 G0047 

41. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bednarskiej i ul. Unickiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Montaż  sygnalizatorów i sterowania. Naprawa lub wymiana chodników w rejonie 
skrzyżowania i namalowanie pasów na jezdniach dla przejścia pieszych. 

500 000,00 G0048 
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42. Przebudowa obiektu sportowego przy PG 44. 
Lokalizacja – ul. Deotymy 1 
Opis – zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy obecnie istniejącej części bieżni tartanowej 
poprzez wydłużenie jej do największego możliwego dystansu  wokół obecnego boiska 
asfaltowego z wykonaniem zeskoczni do skoku w dal i trójskoku , z wykonaniem 4 belek 
odbiciowych, zaprojektowanie i przebudowa obecnego boiska asfaltowego na boisko do piłki 
ręcznej  z rozbiegiem do skoku wzwyż oraz rzutnią do pchnięcia kulą wraz z dostawą 
wyposażenia podstawowego. 

370 476,00 G0049 

43. Zakup sprzętu komputerowego dla czytelników filii nr 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 i 14 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Górna. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakupienie do bibliotek stanowisk komputerowych, drukarek i skanerów. 

100 000,00 G0050 

44. Remont chodnika przy nieruchomości ul. Staffa 2 oraz remont dojść do klatek schodowych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Wymiana   starych płyt chodnikowych na  nową kostkę brukową. Wymienić należy cały 
pas chodnikowy przed nieruchomością oraz dojścia do klatek schodowych. 

18 000,00 G0052 

45. Kompleks rekreacyjno-sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i podwójnym boiskiem do siatkówki 
plażowej (w kwadracie ulic: Wdzięcznej, Socjalnej, Racławickiej i Powszechnej) Osiedle 
Chojny. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Budowa bieżni okrężnej z trzema torami i boiska do siatkówki plażowej. Cała inwestycja 
wymaga ogrodzenia, dzięki temu kompleks stałby się miejscem bezpiecznym dla dzieci. 
Dodatkowym kosztem wynikającym z  budowy podwójnego boiska do siatkówki plażowej jest 
wyrównanie terenu, ułożenie drenażu oraz geowłókniny. 

700 000,00 G0055 

46. Remont oraz doposażenie PM 7. 
Lokalizacja – ul. Smocza 4. 
Opis – Wykonanie całościowego remontu placówki oraz doposażenie jej w niezbędne meble  
oraz sprzęt ogrodowy. W zakresie remontu przedszkola przewidujemy: naprawę tarasów,  
w tym postawienie barierek , renowację budynku, wymianę ogrodzenia, wymianę stolarki 
okiennej, wymianę oświetlenia, odnowienie sal przedszkolnych oraz korytarzy (malowanie ścian 
i lamperii). W zakresie doposażenia placówki przewidujemy wymienić (sprzęt rekreacyjne do 
ogrodu przedszkolnego, szafki dzieci w szatni, meble w 4 salach przedszkolnych (szafki, półki, 
krzesełka, kąciki zabawy) oraz sprzęt do sali gimnastycznej. W celu rozwijania potrzeb oraz 
zainteresowań naszych wychowanków pragniemy wyposażyć placówkę w tablicę interaktywną. 

360 000,00 G0056 

47. Modernizacja i utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie SP 83  
przy ul. Podmiejskiej 21. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki plażowej siatkowej, które powstanie  
na istniejącym boisku, boisko z gumowymi obrzeżami wraz z liniami i antenkami i ogrodzeniem 
panelowym. Budowa bulodromu na powierzchni trawiastej, dookoła zamontowanych zostanie  
6 ławek parkowych. Boisko betonowe o powierzchni 990 m ² pokryte zostanie bezpieczną 
nawierzchnią poliuretanową w formie natryskowej, za bramkami zostaną zamontowane 
piłkochwyty. Na ternie trawiastym zostaną zamontowane dwa betonowe stoły do tenisa 
stołowego. 

549 700,00 G0057 

48. Odmulenie zbiornika wodnego „Stawy Jana” i uporządkowanie terenu wokół niego. 
Lokalizacja – zbiornik wodny „Stawy Jana” i teren przylegający do zbiornika. 
Opis – wykonanie prac związanych z odmuleniem i wyczyszczeniem zbiornika wodnego, 
zlikwidowanie dzikiego wysypiska gruzu, rekultywacja tego terenu, uzupełnienie ławek, 
pielęgnacja trawników. 

1 300 000,00 G0058 

49. Modernizacja i rozwój terenu rekreacyjnego. 
Lokalizacja – park przy skrzyżowaniu ul. Karpackiej i ul. Chocimskiej. 
Opis – zainstalowanie dodatkowych stołów do gry w ping-ponga, zamontowanie wokół stołów 
ekranów osłaniających przed wiatrem.. 

142 200,00 G0059 
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50. Utwardzenie ciągu pieszego ułatwiającego komunikację pieszą mieszkańców osiedla  
im. J. Dąbrowskiego, wraz z utworzeniem utwardzonych miejsc parkingowych w miejscu 
zniszczonych trawników. 
Lokalizacja – śladem dziś wydeptanej ścieżki: od przystanku autobusowego ul. Dąbrowskiego/ 
ul. Podhalańska do wschodniego szczytu budynku przy ul. Podhalańskiej 26; od szczytu 
zachodniego budynku przy ul. Podhalańskiej 24 do szczytu zachodniego budynku  
przy ul. Podhalańskiej 22; parking pod blokiem przy ul. Podhalańskiej 26 – wzdłuż drogi 
dojazdowej. 
Opis – budowa chodnika z kostki brukowej w ciągu linii wydeptanej ścieżki i budowa  miejsc 
parkingowych w miejscu zniszczonych trawników. Miejsca postojowe powinny zostać 
wykonane z płyt ażurowych, pomiędzy rosnącymi drzewami.  

54 988,00 G0060 

51. Budowa oświetlenia na ul. Gościniec od nr 106 (ul. Boczna) do nr 242 (granice miasta). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa oświetlenia poprzez ustawienie słupów wzdłuż ul. Gościniec, na których 
zamontowane zostaną lampy. Przed inwestycją sporządzenie dokumentacji. 

1 222 500,00 G0061 

52. Wykonanie chodnika po jednej stronie ul. Bulwarowej oraz krawężników. 
Lokalizacja – ul. Bulwarowa (od ul. Ekonomicznej do ul. Przestrzennej). 
Opis – ułożenie chodnika oraz krawężników wzdłuż ul. Bulwarowej. 

500 000,00 G0063 

53. Wykonanie zjazdu z ul. Plenerowej do ul. Ekonomicznej. 
Lokalizacja – ul. Plenerowa, okolice ul. Ekonomicznej. 
Opis – wykonanie wjazdu od ul. Ekonomicznej. 

135 000,00 G0064 

54. Budowa szatni z zapleczem sanitarnym również dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Karpacka 64. 
Opis – budowa szatni z zapleczem sanitarnym dostosowanym dla sportowców poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 

600 000,00 G0066 

55. Kompleks boisk do sportów plażowych. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Rzgowska 247. 
Opis – pobudowanie kilku boisk (do piłki nożnej/plażowej/rugby/piłki ręcznej/piłki siatkowej) 
do dyscyplin plażowych. Oświetlenie boisk. Postawienie szatni wraz z WC i prysznicami. 
Zagospodarowanie przestrzeni wokół boisk (bandy okalające, łapacze, trybuny, mini bar, ławki 
dla zawodników rezerwowych). 

340 000,00 G0067 

56. Kryte boiska do sportów plażowych. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Rzgowska 247. 
Opis – wydzielenie terenu pod boiska do sportów plażowych. Wysypanie odpowiedniej ilości 
piachu, wydzielenie placów pod poszczególne boiska, zrobienie infrastruktury wokół boisk. 
Zadaszenie boisk w formie tzw. „balonu”. Doprowadzenie do obiektu instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Ogrzewanie obiektu w formie dmuchaw lub grzejników. 
Wykonanie podgrzewania boisk zatopionego w wylewce fundamentowej. Zatrudnienie 
pracowników – gospodarzy obiektu. 

1 320 000,00 G0068 

57. Trener/instruktor sportów plażowych. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Rzgowska 247. 
Opis – celem zadania jest nauczenie, zapoznanie, trenowanie i dbanie o rozwój chętnych  
do uprawiania sportów plażowych. Zadanie polega na zatrudnieniu instruktorów do sportów 
plażowych na okres od 1 czerwca do 30 września każdego roku. 

6 000,00 G0069 

58. Wymiana nawierzchni ul. Orkana. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową, ułożenie chodników i krawężników 
wzdłuż pasa ulicy, utworzenie wpustów kanalizacyjnych (studzienek kanalizacyjnych). 

540 000,00 G0071 

59. Naprawa torowiska oraz nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego  
i al. Śmigłego-Rydza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania przewiduje wykonanie działań naprawczych dotyczących przejazdu 
przez tory tramwajowe na w/w skrzyżowaniu oraz uzupełnienia ubytków w jezdni. 

400 000,00 G0072 

60. Remont budynku PM 106 w Łodzi,  
Lokalizacja – ul. Astronautów 17. 
Opis – wykonanie remontu – wymiana okien na plastikowe, wymiana drzwi wejściowych  
oraz podłóg parkietowych w salach dydaktycznych, malowanie sali gimnastycznej oraz holu, 
remont łazienki, wymiana lamp oświetleniowych. 

228 000,00 G0073 
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61. Remonty chodników. 
Lokalizacja – ul. Cieszkowskiego 6, ul. Cieszkowskiego 7, ul. Tagore od nr 1A do Ronda 
Lotników Lwowskich. 
Opis – demontaż istniejących zniszczonych płyt oraz krawężników, założenie obrzeży i ułożenie 
kostki betonowej. 

335 000,00 G0074 

62. Instalacja „spowalniaczy” na jezdni  ul. Szenwalda. 
Lokalizacja – ul. Szenwalda od ul. Tuszyńskiej do ul. Rzgowskiej. 
Opis – instalacja spowalniaczy na jezdni ul. Szenwalda . 

5 000,00 G0075 

63. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Piotrkowskiej od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej. 
Lokalizacja – wzdłuż ul. Piotrkowskiej, po wschodniej stronie, na odcinku od pl. Niepodległości 
do ul. Sieradzkiej, oraz wyjazd z Parku Legionów na działce G3-195/2. 
Opis – Budowa 220 m drogi rowerowej z chodnikiem oraz sygnalizacji na skrzyżowaniu. 

510 000,00 G0076 

64. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Przestrzennej na odcinku od ul. Farnej  
do ul. Starorudzkiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Budowa 200 m drogi rowerowej z chodnikiem. 

200 000,00 G0077 

65. Boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną przy SP 174 w Łodzi, ul. Gałczyńskiego 6. 
Lokalizacja – jw., nr dz. G-17 318/2. 
Opis – Wybudowanie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, składającego się z dwóch boisk 
(do piłki ręcznej i do piłki koszykowej), na którym będzie mieściło się tez boisko do siatkówki  
i kometki, oddzielonych od siebie siatką o wysokości 7 m. 

1 200 000,00 G0080 

66. Międzypokoleniowa ścieżka zdrowia. 
Lokalizacja – ul. Antoniny 18/20 (G22-422/7 i 422/9). 
Opis – budowa międzypokoleniowej ścieżki zdrowia, w skład której wchodziłyby następujące 
elementy: wytyczenie aktywnej ścieżki do spacerów z miejscami na gimnastykę, ścieżka 
edukacyjna dla dzieci, sfera spotkań dla seniorów, sfera aktywności dla młodzieży, sfera 
aktywności dla najmłodszych, wytyczenie ekologicznych miejsc parkingowych oraz oświetlenie 
placów. 

89 000,00 G0081 

67. Park Sielanka miejscem odpoczynku i aktywnej rekreacji dla osób w każdym wieku. 
Lokalizacja – Park Sielanka (G10-120/33). 
Opis – na terenie Parku Sielanka powstanie miejsce aktywnej rekreacji przeznaczone do użytku 
mieszkańców osiedla Nowe Rokicie. Zostaną zakupione i zamontowane urządzenia siłowe  
oraz stoliki rekreacyjno-betonowe do gry w karty i szachy.  

48 000,00 G0083 

68. Budowa parkingu na 150 miejsc parkingowych przed Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi 
Lokalizacja – obszar  między ul. Paderewskiego i ul. Ciołkowskiego a budynkami szpitala 
Opis – zadanie polega na wybudowaniu parkingu (roboty drogowe, elektryczne, trawniki, 
odwodnienie terenu). 

750 000,00 G0084 

69. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych . 
Lokalizacja – ul. Staffa 6, blok 413 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. 

20 000,00 G0085 

70. Malowanie elewacji budynku PM 89 w Łodzi osiedle Piastów – Kurak, ul. Ciołkowskiego 7a. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont elewacji budynku tzn. oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża, 
uzupełnienie tynków zewnętrznych, zagruntowanie podłoża, malowanie elewacji, pomalowanie 
farbą olejną stolarki drzwiowej, okiennej, zabezpieczających krat naokiennych wymiana części 
stolarki okiennej. 

25 000,00 G0087 

71. Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. 
Lokalizacja – ul. Kolumny 312 
Opis – dokonanie zakupu zestawu składającego się z torby PSP R1, szyn Kramera oraz deski 
ortopedycznej. Zakup armatury wodno-pianowej oraz wyposażenia osobistego niezbędnego  
do przeprowadzania akcji ratowniczo – gaśniczych (węże strażackie, prądownice wodne  
i pianowe, latarki kątowe, radiostacje nasobne). 

31 100,00 G0088 
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72. Nowoczesny monitoring obiektu sportowego. 
Lokalizacja – SP 10, ul. Przybyszewskiego 15/21. 
Opis – montaż nowoczesnych kamer kopułowych zewnętrznych w obudowie wandaloodpornej, 
ze zintegrowanym podświetleniem na podczerwień. Okablowanie z uwzględnieniem objęcia 
monitoringu systemem alarmowym z powiadomieniem. Połączenie kamer z urządzeniem 
rejestrującym umożliwiającym podgląd w czasie rzeczywistym i materiału archiwalnego lokalnie 
i poprzez sieć, archiwizację nagrań. Wyposażenie w monitor full hd do przeglądania nagrań. 

65 000,00 G0090 

73. Remont Biblioteki Publicznej Filia Nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna  
ul. Lenartowicza 16. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana stolarki okiennej, modernizacja wejścia do biblioteki – montaż krat  
oraz podłączenie domofonu, naprawa dachu, wymiana podłogi oraz armatury w sanitariatach. 

122 000,00 G0091 

74. Nowoczesne Centrum Multimedialne w Bibliotece. 
Lokalizacja – ul. Piękna 35/39. 
Opis –przygotowanie czytelni od strony estetycznej (malowanie ścian, grzejników, podwieszenie 
sufitu, położenie terakoty na podłodze) oraz wyposażenie w sprzęt i meble. Zakup komputerów 
wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi. Wyposażenie Biblioteki w zbiory 
multimedialne. 

101 384,00 G0092 

75. Remont i modernizacja Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna,  
ul. Dąbrowskiego 91. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – filia wymaga gruntownego remontu (wymiana okien, podłogi, oświetlenia, remont toalet, 
malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana instalacji 
elektrycznej, grzejników oraz mebli). 

125 570,67 G0093 

76. Poprawa i rozszerzenie form działalności biblioteki. 
Lokalizacja – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 11a. 
Opis – poszerzenie istniejących w bibliotece działów tematycznych, poszerzenie działalności 
kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Zakup książek, których podstawową zaletą będzie 
wartość kulturowa i intelektualna oraz trwałość. Zakup rzutnika multimedialnego. Chęć 
organizacji wycieczek w ramach poznawania historii Łodzi oraz jej okolic. 

82 000,00 G0094 

77. Modernizacja placu zabaw i boiska do piłki nożnej i koszykówki wraz z otoczeniem  
i monitoringiem. 
Lokalizacja – Park im. Rejtana,  
Opis – wykonanie ogrodzenia całego placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 
ustawienie dodatkowych urządzeń typu domki, drabinki do wspinania. Ogrodzenie istniejącego 
boiska do wys. ok. 2m., za bramkami podwyższone. Położenie asfaltu na alejce północ – 
południe. Rekultywacja zieleni na całej szer. placu zabaw i boiska wzdłuż tej alei. 

332 000,00 G0095 

78. Budowa windy dla niepełnosprawnych uczniów PG 43 przy ul. Powszechnej 15. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa klatki zewnętrznej, w której umieszczony zostałby szyb windowy. 

900 000,00 G0096 

79. Sprzęt sportowy. 
Lokalizacja – ZSP 9 w Łodzi, al. Politechniki 38. 
Opis – zakup sprzętu sportowego w postaci: zestawu do unihokeja (2 bramki i 12 kijów), 
specjalistycznego materaca do skoku wzwyż, atlasu wielostanowiskowego do siłowni. 

7 000,00 G0097 

80. Budowa chodnika przy ul. Granicznej  
Lokalizacja – ul. Granicznej od nr 43 do nr 67 (po stronie zabudowy mieszkalnej). 
Opis –budowa chodnika z kostki , dł. Chodnika 580 m,  szer. 2 m. 

398 000,00 G0098 

81. Budowa chodnika po jednej stronie ul. Amatorskiej na odcinku między ul. Graniczną  
a ul. Bulwarową. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w związku z planowaną budową nawierzchni i chodnika na ul. Amatorskiej  
od ul. Kwaterunkowej do ul. Bulwarowej nie przewidziano wybudowania chodnika na odcinku 
od ul. Bulwarowej do ul. Granicznej. 

50 000,00 G0099 

82. Utworzenie skweru. 
Lokalizacja – ul. Karpacka/ul. Kosmonautów. 
Opis – wykonanie alejek, nasadzenie drzew, rekultywacja istniejącego trawnika, umieszczenie 
koszy na śmieci i koszy na psie odchody. 

60 650,00 G0100 
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83. Przeprojektowanie zagospodarowania i remont ul. Kosmonautów wraz z przylegającym terenem 
zielonym i miejsc postojowych w okolicy budynków. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Remont całej ul. Kosmonautów: poszerzenie ulicy, ułożenie trylinki, ułożenie chodników 
z kostki brukowej, wydzielenie miejsc postojowych 

1 700 000,00 G0101 

84. Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych – Ruda Pabianicka. 
Lokalizacja – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, ul. Sopocka 3/5. 
Opis – Zadanie polega na poszerzeniu oferty edukacyjno – rekreacyjno – kulturalnej  
dla starszych mieszkańców Rudy Pabianickiej, wykorzystując publiczną infrastrukturę Centrum 
Zajęć Pozaszkolnych nr 2. Zaplanowane działania to powołanie i prowadzenie 5 sekcji 
tematycznych oraz zorganizowanie 2 lokalnych spotkań integracyjnych, zachęcających 
nieaktywnych mieszkańców 60+ Rudy Pabianickiej do włączenia się w działania Klubu  
i korzystania z wielowymiarowych możliwości własnego rozwoju i partycypacji społecznej. 
Wybrane sekcje tematyczne: turystyczno-rekreacyjno- sportowa, teatralno-muzyczna, (kulturalno 
oświatowa), literacko-czytelnicza, komputerowa. Formuła zapewni implementacje idei integracji 
i solidarności międzypokoleniowej, współpracę i wymianę pomysłów, doświadczeń i spostrzeżeń 
pomiędzy generacjami – najmłodszą i najstarszą. 

45 400,00 G0102 

85. Doposażenie bazy sportowej szkoły – PG 44 
Lokalizacja – ul. Deotymy 1. 
Opis – Wymiana dwóch głównych tablic z koszami do piłki koszykowej, montaż nowych tablic 
na konstrukcji stałej w ścianach sali gimnastycznej. Zakup podstawowego sprzętu do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych oraz treningu lekkoatletycznego. Montaż zestawu stalowych szyn ściennych 
do piłki siatkowej z mechanizmem naciągowym oraz z płynną regulacją wysokości. 

20 000,00 G0103 

86. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Deotymy 12. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia 

13 000,00 G0105 

87. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 58, blok 124. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

13 000,00 G0106 

88. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych,   
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 54, blok 115 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

15 500,00 G0107 

89. Budowa dużego placu zabaw dla dzieci na terenie „Stawów Jana”. 
Lokalizacja – ul. Rzgowska 247. 
Opis – Budowa od podstaw ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w wieku 1 - 12 o powierzchni 
ponad 400 m2. Wyposażenie w ławki, kosze na śmieci stojaki na rowery oraz zestaw urządzeń - 
karuzeli, huśtawek, piaskownicy, bujaków. Teren placu wyłożony będzie utwardzoną 
nawierzchnią terenu oraz bezpieczną nawierzchnią elastyczną co podniesie poziom 
bezpieczeństwa dzieci. 

313 562,00 G0108 

90. Bezpieczna droga. 
Lokalizacja – Dom Dziecka nr 9, ul. Bednarska 15a. 
Opis – Remont i modernizacja małej arterii komunikacyjnej, przebudowy i naprawy istniejącej 
infrastruktury ciągów pieszych i wyrównanie asfaltowych nawierzchni długości ok. 200 m. 

200 000,00 G0109 

91. Sąsiedzkie skwerki. 
Lokalizacja – ul. Krucza 12, ul. Zarzewska 21. 
Opis – Zagospodarowanie wolnej przestrzeni, która teraz pełni funkcję wysypisk śmieci,  
na sąsiedzkie skwerki. W ramach tego proponuję: 
sprzątanie, nasadzenie roślinności (trawa , krzewy), postawienie paru ławek i śmietniczek, 
zamontowanie toalety dla psów z osobną śmietniczką na odchody, postawienie paru urządzeń 
małej architektury przeznaczonej do zabawy dla dzieci. 

40 000,00 G0110 



32 
 

92. Parkowanie. 
Lokalizacja – Park Reymonta, Park Sielanka, Park Dąbrowskiego, Park im. Legionów, Park 
Słowackiego, Park przy ul. Leczniczej. 
Opis – parkowanie to cotygodniowa impreza taneczno-integracyjna, odbywająca się w parkach 
łódzkich. Częścią integralną potańcówek będą: warsztaty tańców ludowych, punkty 
konsultacyjne z poradami psychologów i wychowawców, warsztatowe działania w temacie 
kuchni roślinnej, promujące zdrowe i tanie odżywianie, działania animujące artystyczną 
aktywność dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.Za każdym razem „Parkowanie” 
będzie obsługiwał inny zespół, grający różny rodzaj tańców i prezentujący muzykę innego 
regionu Polski lub świata.    

117 000,00 G0111 

93. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm  wzdłuż bloków 
mieszkalnych. 
Lokalizacja – ul. Śmigłego Rydza 84, blok 110. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

26 000,00 G0112 

94. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm  wzdłuż bloku mieszkalnego 
od ul. Anczyca. 
Lokalizacja – ul. Felińskiego 10, blok 418. 
Opis- wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący chodnik 
jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich korzystających  
z przejścia. 

13 000,00 G0113 

95. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych. 
Lokalizacja – ul. Kruczkowskiego 11, blok 246 
Opis - wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący chodnik 
jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich korzystających  
z przejścia. 

20 000,00 G0114 

96. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych. 
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 56a blok 117. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

17 000,00 G0115 

97. Wykonanie chodnika na terenie zieleni, mieszkańcy z okolicy wydeptali ścieżkę po przekątnej  
w drodze do sklepu Carrefour. 
Lokalizacja – teren między blokami przy ul. Kadłubka 11/19 a ul. Kadłubka 21/29. 
Opis – budowa chodnika o szerokości 2m. 

30 000,00 G0116 

98. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych. 
Lokalizacja – ul. Rydla 21, blok 410. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

21 000,00 G0117 

99. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych. 
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 56, blok 116. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

15 500,00 G0118 

100. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych. 
Lokalizacja – ul. Deotymy 5. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

23 000,00 G0119 
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101. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm  wzdłuż bloków 
mieszkalnych. 
Lokalizacja – ul. Staffa 4, blok 414. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

20 000,00 G0120 

102. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych. 
Lokalizacja – ul. Dąbrowskiego 71/73, blok 102. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia.  

40 000,00 G0121 

103. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Cieszkowskiego 6. 
Lokalizacja – przejście dla pieszych przy Cieszkowskiego 6 i  przy Parku Sielanka 
Opis – wyniesienie ww. przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Stworzenie 
tym samym bariery, wymuszającej na kierowcach zwolnienie tempa jazdy. Poprawienie 
widoczności pieszych wchodzących na jezdnię. Spowolnienie ruchu na ul. Cieszkowskiego. 

60 000,00 G0122 

104. Wybieg dla psów. 
Lokalizacja – kwadrat ulic: Bednarskiej, Dygasińskiego, Żółkiewskiego, Sanockiej. 
Opis –Należy skosić trawę i ogrodzić teren tak, aby izolować zwierzęta podczas zabawy, można 
też ustawić pojemniki i torebki na psie odchody. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie obiektu 
rekreacyjnego dla ludzi i zwierząt. 

32 300,00 G0124 

105. Bezpieczne przejście dla pieszych. 
Lokalizacja – ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego. 
Opis – zbudowanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej przez pieszego korzystającego z przejścia 
dla pieszych oraz przez pojazdy, które zbliżając się do przejścia mają przekroczoną prędkość 
dopuszczalną. 

560 000,00 G0125 

106. Podniesienie bezpieczeństwa uczniów poprzez ustawienie separatorów oraz ustawienie stojaków 
rowerowych w okolicy SP 162 
Lokalizacja – ul. Strzelecka 5. 
Opis – wzdłuż ul. Strzeleckiej od ul. Wdzięcznej do Socjalnej, na trawniku po obu stronach ulicy 
mają być ustawione słupki blokujące (separatory) uniemożliwiające wjazd samochodów  
na trawnik poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi zlokalizowanymi przed szkołą  
i budynkami mieszkalnymi, bez blokowania możliwości poruszania się uczniów po chodniku. 
Montaż 8 stojaków rowerowych na terenie SP 162 i 5 na terenie PG 43. 

20 000,00 G0126 

107. Remont odtworzonej ul. Sosnowej (Osiedle Górniak). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – uzupełnienie ubytków asfaltowej nawierzchni, wyrównanie wpustów zapadniętych 
studzienek kanalizacyjnych, wymiana zniszczonych krawężników po obu stronach jezdni, 
odtworzenie zieleńców wraz z wyznaczeniem 40 „zielonych” stanowisk do parkowania, 
wymiana nawierzchni podjazdów do bram wjazdowych do posesji, likwidacja nieużywanych 
stanowisk dla kontenerów na śmieci, wymiana płyt chodnikowych istniejących ciągów pieszych, 
umocowanie - spowalniaczy ruchu  50 m od  szkoły muzycznej w stronę ul. Przybyszewskiego  
i 10 m za skrzyżowaniem Sosnowej z Senatorską w stronę Milionowej, wymiana zniszczonych 
znaków drogowych, dodanie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h 

351 000,00 G0127 

108. Ułożenie chodnika na ul. Łukowej na odcinku ul. Pabianicka - ul. Opałowa oraz  
od ul. Łukowej do przejścia podziemnego róg ul. Pabianickiej i ul. Łukowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ułożenie chodnika na ww. odcinku ul. Łukowej między ul. Łukową i zejściem  
do przejścia podziemnego, gdzie obecnie jest tylko wydeptana ścieżka. 

120 000,00 G0128 

109. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm oraz drogi dojazdowej 
wzdłuż bloków mieszkalnych. 
Lokalizacja – ul. Rydla 7, blok 121 i ul. Rydla 7a, blok 122. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej, wykonanie drogi 
dojazdowej z kostki brukowej. 

320 000,00 G0129 



34 
 

110. „Bezpieczny Maluszek” wyznaczenie przejścia dla pieszych i miejsc parkingowych dla rodziców 
dzieci uczęszczających do Żłobka Nr 13 i mieszkańców dzielnicy Łódź-Górna oraz montaż 
stojaków rowerowych. 
Lokalizacja – ul. Rogozińskiego 2. 
Opis –budowa miejsc postojowych dla aut rodziców oddających dzieci pod opiekę Żłobka Nr 13 
- 3 miejsca dla rodzica z dzieckiem, 1 dla osoby niepełnosprawnej (4 miejsca usytuowane 
równolegle lub prostopadle), zainstalowanie mebli miejskich (2 stojaki rowerowe, kosz  
na śmieci, ławka), wytyczenie przejścia dla pieszych z odpowiednim oznakowaniem (znaki 
ostrzegawcze A-17 uwaga dzieci) i elementami uspakajania ruchu. 

65 000,00 G0130 

111. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku od ok. 2 lat do ok. 12 lat. 
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej  
i Kwaterunkowej, działka Nr G42-268/7. 
Opis – wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu pod plac zabaw (prace ziemne 
wraz z podbudową pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej nawierzchni), 
ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup  
i montaż nawierzchni bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, małej  
i dużej zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów i koszy na śmieci.   

84 000,00 G0131 

112. Cykl imprez  na Stawach Stefańskiego. 
Lokalizacja – teren Parku 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami: Rudzką, Farną, 
Patriotyczną, Głębinową. 
Opis – na planowany cykl składają się imprezy już odbywające się jak i nowo planowane:  
VI i VII Piknik Żeglarski III. Piknik Rodzinny – XXXIII Noc Świętojańska, Kino letnie raz  
w tygodniu od czerwca do września, przedstawienia teatralne nad wodą. Organizacja zawodów 
na wyciągu do wakeboardu – I. Mistrzostwa Łodzi. 

173 000,00 G0134 

113. Kompleks całorocznych skoczni narciarskich na Rudzkiej Górze. 
Lokalizacja – Rudzka Góra, ul. Starorudzka. 
Opis –stworzenie niewielkich obiektów do skakania o punkcie konstrukcyjnym znajdującym się 
na 10 i 30 metrze. Na nich mogłoby być prowadzone szkolenie dla dzieci i młodzieży wszystkich 
zainteresowanych osób pod okiem instruktorów. Skocznie mają posiadać igielit wraz  
z metalowymi torami zjazdowymi oraz systemem zraszającym  igielit. Powinny posiadać 
ogrodzenie oraz wieżyczkę dla sędziów i trenerów. Zeskoki zabezpieczone będą drewnianymi 
bandami. Nowe obiekty szkoleniowe będą spełniać wymogi PZN i będzie można organizować 
jedyne takie zawody w centralnej Polsce.     

740 000,00 G0135 

114. Rozbudowa parkingu przy Stawach Stefańskiego od ul. Patriotycznej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rozbudowa, utwardzenie i uporządkowanie parkingu znajdującego się w pobliżu przystani 
MOSiR, wycięcie drzew, zamontowanie 2 latarni oświetleniowych na obrzeżach, koszy  
na śmieci, na psie odchody oraz 10 stojaków na rowery. Powierzchnia całkowita powiększonego 
parkingu to ok. 900 m² parking byłby wyłożony płytą ażurową. Kosze jak i stojaki na rowery 
umieszczone byłyby wzdłuż chodnika i oddzielałyby parking od chodnika.  

390 000,00 G0136 

115. Centrum Sportów Wodnych na Stawach Stefańskiego. 
Lokalizacja – teren Parku 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami: Rudzką, Farną, 
Patriotyczną, Głębinową. 
Opis – remont  budynku /hangaru znajdującego się przy ul. Patriotycznej remont przystani 
żeglarskiej.  

1 000 000,00 G0138 

116. Poprawa bezpieczeństwa i rewitalizacja ul. Dębowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie miejsc parkingowych z jombow po stronie zachodniej, wybudowanie 
chodnika i doświetlenie ulicy po stronie zachodniej, postawienie ławek  koszy ogólnych i koszy 
na psie odchody. Podniesienie przejścia dla pieszych od ul. Przybyszewskiego, odtworzenie 
krawężników, podłączenie ulicy do monitoringu miejskiego, nasadzenie roślinności. 

485 000,00 G0140 

117. „Anczyca/Felińskiego – ażurowy parking”. Utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców 
ulic Anczyca i Felińskiego przy wykorzystaniu płyt ażurowych wraz z montażem stojaków 
rowerowych i remontem odtworzeniowym chodnika i krawężników. 
Lokalizacja – bloki przy ul. Felińskiego 6 i ul. Felińskiego 8. 
Opis – budowa 25 miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Felińskiego i ul. Anczyca, 1 miejsce 
oznaczone dla rodzica z dzieckiem i 1 dla osoby niepełnosprawnej, zainstalowanie 2 stojaków 
rowerowych, remont odtworzeniowy chodnika o szer. 2 m na długości ok. 160 m wraz  
z krawężnikami oddzielającego uliczkę prowadzącą do parkingów od terenu zielonego  
przy blokach Felińskiego 8 i 10, wzdłuż garaży. 

195 000,00 G0141 
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118. Chodniki Ciołkowskiego – chodniki na terenach osiedla przy ul. Ciołkowskiego. 
Lokalizacja – obszar G12: 489/34, 489/35, 498/1, 498/2, 495/1, 495/2. 
Opis – wymiana chodników i krawężników wraz z podjazdami, montaż słupków blokujących 
wjazd, zazielenienie stosownych obszarów oraz w utworzenie w  wybranych obszarach miejsc 
parkingowych.  

271 340,00 G0142 

119. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku od ok. 2 lat do ok. 12 lat. 
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej i Kwaterunkowej, 
działka Nr G42-236/10. 
Opis – wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu pod plac zabaw (prace ziemne 
wraz z podbudową pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej nawierzchni), 
ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup  
i montaż nawierzchni bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, małej  
i dużej zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów i koszy na śmieci.   

84 000,00 G0143 

120. Zagospodarowanie terenu posesji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6. 
Lokalizacja – ul. Rzgowska 25. 
Opis – wymiana nawierzchni, naprawa tynków cementowo-wapiennych na ścianie wspólnej  
z posesją ul. Rzgowska 27, przygotowanie placu zabaw o pow. 70-100 m ². 

376 350,00 G0144 

121. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 38 przy ul. St. Dubois 7/9 w Łodzi 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej) o wym. 
44x22 m. W skład boiska wchodzą 2 boiska do piłki koszykowej, 1 do siatkowej i 1 do ręcznej. 
Prace będą obejmowały usunięcie zniszczonej nawierzchni betonowo – asfaltowej, wykonanie 
niezbędnych robót ziemnych (drenaż) i sztucznej nawierzchni boisk oraz budowę ogrodzenia  
z siatki na słupkach stalowych o wys. 4 m z bramą i 2 furtkami, montaż piłkochwytów  
oraz wyposażenia dodatkowego: ławek i koszy na śmieci. 

835 000,00 G0145 

122. Ustawienie lampy ulicznej przed nieruchomością Deotymy 10 od strony klatek schodowych  
na terenie zielonym pomiędzy naszą posesją a wieżowcem ul. Rydla 7. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ustawienie lampy ulicznej na w/w terenie.  

5 000,00 G0146 

123. Łódź curlerów – budowa całorocznego toru curlingowego dla mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Karpacka 61. 
Opis – budowa obiektu lub adaptacja istniejącego na całoroczny tor curlingowy, przebudowa  
i montaż jednej z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska. Zapewnienie 
sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu (Ice Boss, kamienie curlingowe).   

570 000,00 G0147 

124. Środowiskowe Centrum Multimedialne. 
Lokalizacja – SP 5. 
Opis – utworzenie Środowiskowego Centrum Multimedialnego  na potrzeby szkoły i lokalnego 
środowiska – świetlic osiedlowych m.in. TPD Łódź – Górna, Ośrodka Kultury Górna, RO 
Górniak i Zarzew. Zadanie wymaga przystosowania pomieszczenia 50 m kw. na salę  
o charakterze sali konferencyjnej i wyposażenie jej w meble, zdalnie sterowane zaciemnienie, 
wymiany oświetlenia, modernizacji wewnątrzszkolnej sieci intranetowej z dostosowaniem  
do szerokopasmowego Internetu na bazie węzła aktywnej sieci MSSDI zainstalowanego w SP 5. 
Wyposażenia w iPady i sprzęt multimedialny oraz oprogramowanie. 

179 832,00 G0148 

125. Stawy Jana od nowa – etap I – budowa sieci alejek. 
Lokalizacja – Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej. 
Opis – wykonanie sieci alejek z kostki brukowej na naturalnie powstałych ciągach pieszych  
na terenie Stawów Jana. Aleje w zależności od uwarunkowań terenu powinny być w takiej 
szerokości, aby możliwy był swobodny ruch pieszych w obu kierunkach. Wg obliczeń 
inicjatorów długość proponowanej sieci alei, to ok. 1950 m.  

1 250 000,00 G0150 

126. „Projekt odwodnienia ulicy Michałowskiej”. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie dokumentacji projektowej. 

60 000,00 G0151 

127. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku od ok. 2 lat do ok. 12 lat. 
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej  
i Kwaterunkowej, działka Nr G42-269/7. 
Opis –wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu pod plac zabaw (prace ziemne 
wraz z podbudową pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej nawierzchni), 
ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup i 
montaż nawierzchni bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, małej i dużej 
zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów i koszy na śmieci 

84 000,00 G0152 
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128. Zagospodarowanie terenu boiska przy XXXI LO w Łodzi ul. Kruczkowskiego 4  przystosowanie 
do celów sportowych i rekreacyjnych dla uczniów XXXI LO i środowiska. 
Lokalizacja – jw. 
Opis –  budowa boiska do koszykówki, dwóch boisk do siatkówki plażowej, boiska do piłki 
nożnej, przebudowa bieżni, budowa zadaszonej wiaty na stojaki rowerowe. Na pozostałym 
terenie rekultywacja zieleni oraz dodatkowe obsadzenia roślinne, montaż ławek i betonowych 
stolików do gry w szachy, ustawienie koszy na śmieci, zamontowanie dodatkowego oświetlenia, 
montaż dodatkowych kamer monitoringowych. 

528 000,00 G0153 

129. Budowa przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo-tramwajowego przy ul. Piotrkowskiej 
317/319. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyznaczenie przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo- tramwajowego 
Piotrkowska – pl. Niepodległości, na zachodnią stronę ul. Piotrkowskiej, zlokalizowanego  
od południowej strony przystanku, przed sygnalizacją świetlną. Zakres prac powinien objąć 
rozebranie części płotków oddzielających przystanek i chodnik od ul. Piotrkowskiej. 
Wyznaczenie pasami przejścia dla pieszych, ustawienie odpowiedniego oznakowania  
i sprzężenie z istniejącą sygnalizacją świetlną. Dodatkowe przejście dla pieszych rozwiąże 
problem zatłoczonego zwykle miejsca oczekiwania na zielone światło. 

55 600,00 G0154 

130. Wymiana nawierzchni chodnika oraz rekultywacja terenu zielonego. 
Lokalizacja – ul. Kadłubka 32. 
Opis – ułożenie nowego chodnika z płyt lub kostki z uwzględnieniem jego poszerzenia. 
Rekultywacja terenu zielonego – posianie trawy, zasadzenie krzewów ozdobnych, urządzenie 
ogrodzonej piaskownicy dla dzieci.  

38 000,00 G0156 

131. Remont chodnika stanowiącego własność UMŁ prowadzącego do wejścia do klatek schodowych 
Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dąbrowskiego 75. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont chodnika polegający na rozebraniu płyt chodnikowych, wykonanie podsypki 
cementowo – piaskowej, ułożenie kostki brukowej obrzeżami.  

17 000,00 G0157 

132. Ułożenie płyt chodnikowych wzdłuż szczytu bloku przy ul. Gersona 3 od strony zachodniej  
(ul. Niższej). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ułożenie chodnika z płyt, stanowiącego połączenie pomiędzy pętlą tramwajową  
linii 13 i 7,  a  przystankiem przy rondzie Broniewskiego.  

20 000,00 G0158 

 

 
c) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

na 2014 r. w rejonie Polesie. 
 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszt szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Zakup i zainstalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników na psie odchody. 
Lokalizacja – osiedle Koziny w rejonie ulic: Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, Długosza, 
Kasprzaka, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i al. Włókniarzy, Odolanowskiej. 
Opis – zakup 25 pojemników na psie odchody i zainstalowanie ich w wyznaczonych miejscach 
oraz zabezpieczenie przed kradzieżą. 

8 000,00 P0001 

2. Pokrycie nawierzchni boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w nawierzchnię z tartanu  
lub podobnego tworzywa, przystosowanych do tego typu boisk.  
Lokalizacja – ul. Pietrusińskiego 25/27/29, działka nr 423/1. 
Opis – położenie na istniejącym boisku nawierzchni z tartanu lub innego podobnego tworzywa 
zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami technicznymi dla boisk i obiektów sportowych; 
wybór firmy, która o ile zajdzie potrzeba zerwie starą nawierzchnię, wykorytuje, podbuduje  
i położy nawierzchnię z wybranego tworzywa na tych boiskach i wytyczy ramy tych boisk 
(wymaluje linie). 

111 400,00 P0002 

3. Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników ul. Lorentza i ul. Augustyniaka. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont nawierzchni ul. Lorentza od ul. Kasprzaka do ul. Wapiennej oraz ul. Augustyniaka 
na całej długości; ułożenie chodników na obu ulicach (na ul. Lorentza dokończenie strony 
północnej). 

1 500 000,00 P0003 
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4. Doposażenie istniejącego Osiedlowego Placu Zabaw w urządzenia do zabaw ruchowych dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat. 
Lokalizacja – ul. Pietrusińskiego 25/27/29. Działki 425/1,424/3 oraz 424/4 i 424/5. 
Opis – przygotowanie podłoża oraz zakup i montaż urządzeń do zabaw ruchowych dla dzieci. 

94 095,00 P0004 

5. Założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej pomiędzy ul. Odolanowską  
a ul. Pietrusińskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej o długości 200 m pomiędzy 
ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego. 

10 500,00 P0005 

6. Remont chodnika w ul. Jarzynowej po stronie południowej (od strony garaży) na odcinku  
od ul. Srebrzyńskiej do ul. Długosza (500 mb.). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – chodnik wymaga remontu – wyrównania i przełożenia przy rosnących drzewach.  

250 000,00 P0008 

7. Wymiana ogrodzenia terenu Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi 
wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwoma nowymi drogami przeciwpożarowymi. 
Lokalizacja – ul. Krzemieniecka 7/9, nr działki 50, obręb P16. 
Opis – wymiana starego ogrodzenia wraz z podmurówką oraz niesprawnymi pięcioma bramami 
wjazdowymi na nowe, wykonanie dwóch nowych dróg przeciwpożarowych. Rekultywacja terenu, 
cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów. 

352 000,00 P0011 

8. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. 
Lokalizacja – ul. Hufcowa 20a, przed SP 11. 
Opis – zdemontowanie starego chodnika przed frontowym wejściem do SP 11, przygotowanie 
podłoża piaskowo-cementowego oraz betonu półsuchego dla nowej nawierzchni, położenie nowej 
nawierzchni chodnikowej z kostki szarej o grubości 6 cm i założenie obrzeża o grubości 8 cm. 

97 000,00 P0012 

9. Remont ogrodzenia wraz z wymianą bramy i furtki w PM 98 przy ul. Legionów 126. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont podmurówki, wymiana słupków ogrodzeniowych, montaż nowych przęseł 
ogrodzenia, wymiana bramy wjazdowej wraz z furtką, malowanie ogrodzenia. 

61 700,00 P0013 

10. Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem, położonej na terenie nieruchomości 
przy ul. Legionów 126/128. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont istniejącej nawierzchni polegający na wykorytowaniu, utwardzeniu podłoża  
i położeniu nawierzchni z kostki brukowej. 

200 000,00 P0014 

11. Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic 1-go Maja/Zielonej/Legionów etap 3: budowa 
boiska do mini piłki nożnej dla dzieci. 
Lokalizacja – ul. 1 Maja, obręb P- 9, działka 132/68. 
Opis – roboty przygotowawcze, budowa boiska do mini piłki nożnej, ogrodzenie terenu, 
ustawienie elementów małej architektury. 

210 000,00 P0015 

12. Modernizacja drogi - ulicy Liniowej. 
Lokalizacja – ul. Liniowa na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych. 
Opis – wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, ułożenie chodników, krawężników  
oraz rekultywacja trawników. 

900 000,00 P0016 

13. Dokończenie budowy oświetlenia ul. Łyżwiarskiej od nr 53 do nr 81. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - dokończenie budowy oświetlenia na ul. Łyżwiarskiej. 

73 153,00 P0017 

14. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PG 24. 
Lokalizacja – ul. Żeromskiego 26. 
Opis – przebudowa istniejącego boiska sportowego o wymiarach: 3750x3450 cm i nawierzchni 
asfaltowej na boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie  
z tłucznia kamiennego i asfaltobetonu; zainstalowanie dwóch kamer do monitorowania całego 
placu celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. 

861 000,00 P0018 

15. Odnowienie pomieszczeń Filii Nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie po dokonanej 
rewitalizacji. 
Lokalizacja – Filia Nr 10 MBP Łódź – Polesie przy ul. Więckowskiego 32. 
Opis – wykonanie robót budowlanych (malowanie, wymiana przebić po dokonanym rurarzu c.o.  
w pomieszczeniu WC, naprawa obudowy GK i sufitu GK w pomieszczeniach sanitarnych oraz 
naprawa uszkodzonej glazury), odtworzenie zabezpieczeń antywłamaniowych od strony podwórza 
wg stanu sprzed rewitalizacji; doposażenie biblioteki w zabezpieczenia antywłamaniowe w postaci 
żaluzji w witrynach okiennych oraz w drzwiach od strony ul. Więckowskiego 32. 

15 500,00 P0020 
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16. Kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla społeczności lokalnej. 
Lokalizacja – osiedle im. Mireckiego (przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3,  
ul. Praussa 2). 
Opis – montaż ogrodzenia, zakup i instalacja monitoringu zewnętrznego, usunięcie uszkodzonej 
nawierzchni z boiska betonowego, instalacja nowego podłoża i wykonanie plansz do 
stacjonarnych gier podwórkowych, budowa torów do kręgli i buli, montaż stolików i siedzisk  
do gier planszowych, wykonanie ścieżki sensorycznej, montaż oprzyrządowania do parku 
linowego z atestem i pełnym zabezpieczeniem, instalacja sceny i ławek do amfiteatru. 

870 000,00 P0021 

17. Remont sali gimnastycznej w SP 137 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Florecistów 3b. 
Opis – remont sali gimnastycznej w SP 137 przy ul. Florecistów 3b. 

555 000,00 P0022 

18. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 137 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Florecistów 3b. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32x18 m z nawierzchnią poliuretanowa. 
Boisko będzie oświetlone, co pozwoli na wykorzystanie go do późnych godzin popołudniowych.  

612 000,00 P0023 

19. Remont SP 137 w Łodzi. 
Lokalizacja – SP 137, ul. Florecistów 3b. 
Opis – wyremontowanie dwóch korytarzy, wymiana wykładziny z PCV, drzwi i ławek, 
naprawienie i pomalowanie ścian i sufitów; położenie tynku mozaikowego na ścianach  
do wysokości 1,6 m; wyremontowanie dwóch toalet uczniowskich i jednej nauczycielskiej  
wraz z dwoma pionami wodno-kanalizacyjnymi w budynku dydaktycznym oraz jednej toalety  
w części sportowej budynku. 

182 500,00 P0024 

20. Budowa ul. Pszennej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa jezdni z nawierzchnią z kostki brukowo – betonowej, kanalizacji deszczowej, 
chodników przyległych do jezdni, zjazdów indywidualnych. 

1 300 000,00 P0025 

21. Doposażenie mostu w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. 
Lokalizacja – osiedle Pienista, kładka dla pieszych nad torami kolejowymi łącząca ul. Maratońską 
z ul. Czerwonego Kapturka. 
Opis – doposażenie w pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób z wózkami 
dziecięcymi. W przypadku, gdy aktualna konstrukcja mostu na to nie pozwali, konieczna będzie 
jego kompleksowa przebudowa, w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym  
oraz osobom z wózkami dziecięcymi bezpieczne przedostanie się do ul. Maratońskiej. 

500 000,00 P0026 

22. Modernizacja wejścia i alejki do parku im. J. Piłsudskiego z ul. Krakowskiej  
przy ul. Michałowicza. 
Lokalizacja – alejka parkowa na odcinku od ul. Krakowskiej, przy ul. Michałowicza, przez mostki 
na rzekach Łódce i Bałutce, do alei im. gen. Orlicz-Dreszera. 
Opis – odtworzenie istniejącej zaniedbanej alejki – usunięcia starego drzewa, wytyczenie, 
okrawężnikowanie, położenie nawierzchni, wykonanie oświetlenia wzdłuż alejki, umieszczenie 
koszy na śmieci i ławek. 

188 000,00 P0027 

23. Budowa miejsc parkingowych wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej 
od nr 8 do nr 22. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie zatoki i miejsc parkingowych ogólnodostępnych wzdłuż ul. Armii Krajowej, 
wytyczenie i pomalowanie przejścia dla pieszych w celu bezpiecznej komunikacji mieszkańców, 
uporządkowanie i rekultywacja terenów zieleni wzdłuż ulicy. 

210 000,00 P0028 

24. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy SP 26 w Łodzi (ul. Pogonowskiego 33) 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x44 m, zerwanie starej, asfaltowej 
nawierzchni i położenie nowej z tartanu, odwodnienie terenu, posadowienie bramek i tablic  
do koszy, wyrównanie terenu przylegającego do boiska, zamontowanie ogrodzenia na słupkach 
stalowych o wys. 4 m, z bramą i dwiema furtkami oraz siatką, zamontowanie ławek i koszy  
na śmieci. 

820 000,00 P0029 

25. Budowa kortu tenisowego i ścianki treningowej oraz montaż ławeczek i stolików wokół. 
Lokalizacja – działka P6-336/14 (ul. Srebrzyńska 97/99). 
Opis – budowa kortu tenisowego wraz ze ścianką do treningu, przygotowanie terenu, położenie 
nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia, chodnika, montaż ławeczek i stolików wokół kortu, 
uporządkowanie zieleni wokół inwestycji. 

570 000,00 P0030 
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26. Wyrównanie nawierzchni drogi, naprawa chodnika, montaż progów zwalniających. 
Lokalizacja – ul. Praussa na odcinku od al. Unii Lubelskiej do ul. Srebrzyńskiej oraz ul. Perla. 
Opis – wyrównanie nawierzchni drogi na ul. Praussa i ul. Perla z frezowaniem nawierzchni, 
wymiana krawężników, naprawa chodnika na ul. Praussa od strony SP 40, Ośrodka Socjoterapii 
oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, montaż progów zwalniających, ustawienie znaków 
drogowych. 

900 000,00 P0031 

27. Remont sali gimnastycznej XXXIII LO, ul. Kusocińskiego 116. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana okien, remont podłogi, odnowienie tynków na wszystkich powierzchniach, 
malowanie ścian i sufitów, naprawy/wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont dachu, 
wymiana tablic do gry w kosza, montaż konstrukcji aluminiowych do gry w piłkę siatkową, 
wymiana drabinek gimnastycznych, założenie uchwytów dla niepełnosprawnych w węzłach 
sanitarnych, wymiana okien w korytarzu w części sportowej szkoły, wymiana drzwi do sali 
gimnastycznej, wymiana drzwi zewnętrznych w wyjściu na boisko szkolne, zrobienie podjazdów 
dla uczniów niepełnosprawnych. 

376 749,00 P0032 

28. Przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Parafialnej do ul. Mundurowej  
wraz z odwodnieniem oraz budową kanału deszczowego w ul. Parafialnej na odcinku  
od ul. Zwiadowczej do ul. Poniatowskiego wraz z odwodnieniem. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przebudowa nawierzchni ul Poniatowskiego, odbudowa nawierzchni po robotach ziemnych 
na ul. Parafialnej i skrzyżowaniu z ul. Zwiadowczą, przebudowa i budowa chodników i zjazdów, 
montaż układu elektrycznego i wyposażenia, budowa instalacji uziemiających, obwodów 
oświetleniowych kablem ziemnym, montaż słupów oświetleniowych i sieci niskiego napięcia, 
budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy. 

1 400 000,00 P0033 

29. „Język niemiecki w krainie bajek” – zorganizowanie zajęć dodatkowych z nauki języka 
niemieckiego dla dzieci poprzez najpiękniejsze, znane na całym świecie bajki i baśnie. 
Lokalizacja – publiczne przedszkola i szkoły na Polesiu.  
Opis – bezpłatna nauka j. niemieckiego w formie zajęć dodatkowych (w przedszkolach) i zajęć 
pozalekcyjnych (w szkołach), zajęcia raz w tygodniu po 30 minut, w grupach maksymalnie  
15 osób przez 10 miesięcy. 

243 000,00 P0034 

30. Budowa oświetlenia ul. Zimnej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis –instalacja oświetlenia na ul. Zimnej. 

50 000,00 P0035 

31. Budowa ścieżki rowerowej Osiedle Pienista – Lotnisko Lublinek. 
Lokalizacja – ścieżka wzdłuż ul. gen. Maczka od ul. Pienistej do portu lotniczego, równolegle  
do istniejącego tam chodnika. 
Opis – wytyczenie i wykonanie ścieżki rowerowej o długości około 1,3km. 

1 300 000,00 P0036 

32. Budowa boiska pełnowymiarowego o syntetycznej nawierzchni trawiastej. 
Lokalizacja – ul. 6 Sierpnia nr 71. 
Opis – budowa boiska sztucznego z zapleczem socjalnym (parametry terenu 120 m długości i 60 
m szerokości), wyposażone w dwa zespoły szatniowe z zapleczem sanitarnym, ogrodzone siatką  
3-metrową, z możliwością podłączenia oświetlenia. 

1 600 000,00 P0038 

33. Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież”. 
Lokalizacja – teren zielony położony po wschodniej stronie bloku nr 108 przy ul. Wapiennej 
49/51, na działkach 447/1 i 126/11. 
Opis – zadanie polega na stworzeniu małego parkingu rowerowego dla mieszkańców okolicznych 
bloków poprzez wyłożenie dwóch pasów o wymiarach 2x3,25 m każdy kostką betonową, 
symetryczne ustawienie dwóch metalowych stojaków rowerowych, zagospodarowanie pozostałej 
części terenu (prace ogrodnicze, obsadzenia krzewami ozdobnymi i obsianie trawą). 

6 741,40 P0039 

34. Wykonanie elementów spowalniających ruch na ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. 
Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino. 
Lokalizacja – ul. Napoleońska na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino. 
Opis – podniesienie przejścia dla pieszych przy SP 169; wykonanie dwóch szykan; zastosowanie 
„pinesek drogowych”, które zapewnią spowolnienie ruchu samochodów i motocykli. 

60 000,00 P0040 
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35. Zakup urządzeń do poprawy jakości życia i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu  
u pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej 6. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup aparatów do ćwiczeń nóg, poduszek do masażu oraz komputerów przenośnych  
w celu umożliwienia zorganizowaniu kursu obsługi komputerów dla pensjonariuszy, zatrudnienie 
rehabilitanta. 

51 457,02 P0041 

36. Utwardzenie ul. Czwartaków w Łodzi. 
Lokalizacja – jw. 
Opis- utwardzenie drogi gruntowej o długości 550 m i szerokości 4 m (wyrównanie, podsypanie 
warstwy utwardzającej, ułożenie płyt wielootworowych typu Yomb) na całej długości od ulicy 
Rąbińskiej do końca. 

218 000,00 P0044 

37. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do odprowadzania wód opadowych  
wraz z przebudową ulicy uwzględniającą nowoczesną nawierzchnię, chodniki i drogę rowerową. 
Lokalizacja – ul. Namiotowa. 
Opis – rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do odprowadzania wód opadowych między 
ul. Krakowską i ul. Spadochroniarzy z uwzględnieniem pięciu bocznych dojazdów (łączna długość 
około 1000 m), dopasowanie kratek wlotowych kanalizacji deszczowej do poziomu ulicy, 
uwzględnienie możliwości podłączenia do kanalizacji deszczowej wszystkich mieszkańców ulicy, 
wymiana istniejącego bruku np. na nawierzchnię asfaltową, wykonanie chodnika z dostępem  
do poszczególnych posesji oraz drogi rowerowej wzdłuż całej ulicy. 

2 997 756,00 P0046 

38. Remont sali gimnastycznej w SP 6 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 116 
Opis – naprawa lub wymiana pokrycia dachowego na całym budynku (założenie właściwej 
termoizolacji), wymiana całej instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, zakup i instalacja 
nowego oświetlenia sali, naprawa parkietu wraz z namalowaniem linii. 

235 800,00 P0048 

39. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. 
Lokalizacja – PG 20, ul. Olimpijska 9. 
Opis – budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej 
poliuretanowej (w miejsce istniejącego boiska asfaltowego) o wymiarach 22x42 wraz z bramkami, 
koszami do piłki koszykowej i piłko chwytami; budowa placu zabaw o powierzchni około 250 m² 
wyposażonego w kompleksowy zestaw zabawowy, huśtawki i karuzelę na bezpiecznym podłożu. 

600 000,00 P0049 

40. Zabudowa wiat, ławek oraz koszy na śmieci na przystankach komunikacji miejskiej. 
Lokalizacja – działki: P16-42/14, 42/59; P24-365/320; P25-71/38, 210/13, 210/17; P26-52/52, 
79/2, 79/3, 79/4, 79/32, 79/42, 123/92, P36-25/41. 
Opis – wyposażenie następujących przystanków komunikacji miejskiej w ławki i kosze na śmieci: 
Krzemieniecka/szpital (0415), Krzemieniecka/Retkińska (0416), Wyszyńskiego/Retkińska (1375), 
Retkińska/Krzemieniecka (1850), Kusocińskiego 61 [Babickiego] (1962) oraz zamontowanie wiat 
z ławkami i koszami na śmieci na następujących przystankach: Maratońska/Obywatelska (0545), 
Maratońska/Przejazd PKP [Płocka] (0547), Waltera-Janke/Wiadukt (1291), Wyszyńskiego/CH 
Piaski (1377), Wyszyńskiego/Waltera-Janke (1379), Wyszyńskiego/ Bandurskiego (1381), 
Kusocińskiego/Retkińska (1960), Kusocińskiego 61 [Babickiego] (1961). 

150 000,00 P0050 

41. Przebudowa ul. Kozietulskiego w zakresie modernizacji nawierzchni oraz wybudowania 
kanalizacji deszczowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zerwanie starej wyeksploatowanej nawierzchni i wykonanie nowej oraz zrealizowanie  
w ulicy sieci kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej (odtworzenie istniejącej) instalacji 
oświetleniowej ulicy. 

1 360 000,00 P0051 

42. Remont chodnika na ul. Narciarskiej oraz przed PM 151, ul. Narciarska 20/22. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – demontaż istniejącego, zniszczonego ciągu pieszego oraz budowa nowego w śladzie 
istniejącego chodnika. 

50 000,00 P0052 

43. Budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok a al. Waltera-Janke. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok z al. Waltera-Janke oraz zabezpieczenie ciągu 
pieszego separatorami i wydłużenie istniejących barierek ochronnych na zjeździe z ul. 
Maratońskiej w al. Waltera-Janke. 

60 000,00 P0055 
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44. Park na Zdrowiu – i wszystko jasne! 
Lokalizacja – Park na Zdrowiu (park im. J. Piłsudskiego) 
Opis – rozbudowa systemu oświetlenia, zamontowanie 56 lamp: 34 zakończeń lampowych  
do istniejących już słupków oraz 28 nowych lamp wraz ze słupkami, zamontowanie dodatkowego 
oświetlenia w najpopularniejszej części spacerowo-biegowej parku (al. gen. Orlicz-Dreszera);  
w ramach zmniejszenia kosztów inwestycji zaproponowano lampy solarne. 

930 000,00 P0056 

45. Remont i modernizacja zaplecza sportowego SP 36. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont trybun znajdujących się na boisku szkolnym, instalacja bezpiecznych bramek 
piłkarskich, koszy, słupków do gier zespołowych, naprawa chodników –alejek lub ułożenie kostki 
brukowej między terenami sportowymi, naprawa i zabezpieczenie parkietu sali gimnastycznej, 
malowanie sali i pomieszczeń magazynowych oraz zaplecza, wyposażenie w sprzęt sportowy, 
zabezpieczenie środków finansowych dla prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży. 

109 200,00 P0057 

46. Remont hali sportowej wraz z zapleczem (dawna hala ŁKS, ul. Pogonowskiego 82). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont hali wraz z salą treningową i siłownią oraz wyburzenie wymienionych  
w ekspertyzie pomieszczeń w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z hali sportowej (zajęcia 
sportowe i rekreacyjne), dawnej sali treningowej (szatnie z natryskami) i dawnej siłowni (miejsce 
działań społecznych i kulturalnych CZAS). 

2 700 000,00 P0058 

47. Budowa ogrodzenia nieruchomości gminnej przy ul. Żeligowskiego 13. 
Lokalizacja – działka 172/1. 
Opis – budowa ogrodzenia z bramą wjazdowa i furtką wejściową wzdłuż granicy działki  
od ul. Żeligowskiego; ogrodzenie będzie wykonane zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta  
z przęseł metalowych (jak na działce sąsiedniej przy ul. Więckowskiego 73); przęsła ogrodzenia 
zamontowane będą do metalowych słupków osadzonych w betonowej podmurówce. 

16 069,00 P0059 

48. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zielonej na odcinku od al. Włókniarzy do pl. Hallera,  
z dojazdem do ul. 6-go Sierpnia. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „Dokumentacja projektowa na odcinek drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Zielonej od al. Włókniarzy do pl. Hallera, z dojazdem do ul. 6-go Sierpnia” 
zgodnie z przetargiem ZDiT z dn. 18 stycznia 2012 roku pod tytułem „PL-Łódź: Usługi 
inżynieryjne w zakresie projektowania 2012/S 11-017411”. 

1 700 000,00 P0060 

49. Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Drewnowskiej  
do ul. Srebrzyńskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „Al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. 
Drewnowskiej/ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej, wraz z przejazdem przez ul. Srebrzyńską – (około 
380 m)” zgodnie z przetargiem ZDiT z dn. 18 stycznia 2012 roku pod tytułem „PL-Łódź: Usługi 
inżynieryjne w zakresie projektowania 2012/S 11-017411”. 

860 000,00 P0061 

50. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Legionów i ul. Konstantynowskiej na odcinku  
od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „ul. Legionów - ul. Konstantynowska na odcinku  
od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu  
al. Unii Lubelskiej i ul. Konstantynowskiej (wlot południowy i zachodni) – (około 345m) ” 
zgodnie z przetargiem ZDiT z dn.18 stycznia 2012 roku pod tytułem „PL-Łódź: Usługi 
inżynieryjne w zakresie projektowania 2012/S 11-017411”. 

855 000,00 P0062 

51. Budowa terenu rekreacyjnego „Ścieżki zdrowia”. 
Lokalizacja – działki: 246/2, 247/1, 247/2 (teren przyległy do ul. Drewnowskiej pomiędzy  
ul. Kasprzaka i ul. Okrzei). 
Opis – wydzielenie powyższego terenu wysokim krawężnikiem, utwardzenie kostką brukową, 
oświetlenie lampą uliczną oraz umieszczenie sprzętu sportowego (do wyciskania na leżąco 
podwójne na pylonie, wyciąg górny podwójny na pylonie, narciarz, rower rehabilitacyjny, 
wahadło podwójne na pylonie, prasa nożna na pylonie) i ławek dla przechodniów. 

39 300,00 P0063 

52. Zadbanie o bezpieczeństwo i ochronę przyrody na terenach leśnych – rekreacyjnych na Lublinku, 
szczególnie okolice stawu Bielice. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zwiększenie liczby patroli straży miejskiej lub policji, szczególnie w miesiącach od maja  
do września, szczególnie w dniach piątek-niedziela, orientacyjnie w godzinach 17:00-22:30. 

100 000,00 P0065 
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53. Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy SP 6. 
Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 116. 
Opis – wyrównanie i pokrycie nawierzchni kostką brukową, wyposażenie dziedzińca w ławki 
parkowe. 

123 000,00 P0066 

54. Plac zabaw dla dzieci z ogrodem (ul. Legionów). 
Lokalizacja – działki: P9-69, P9-104/40. 
Opis – wykonanie i budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, nasadzeniami drzew i krzewów, 
alejek komunikacyjnych wraz z ustawieniem zabawek, ławek, koszy i toalety. 

370 000,00 P0067 

55. Sportowe Smulsko – boisko wielofunkcyjne. 
Lokalizacja – działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/3. 
Opis – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z niewielkim terenem rekreacyjnym, budowa 
chodnika wokół boiska, wyposażenie boiska w urządzenia i piłkochwyty, posadowienie 
ławostołów wg załączonego rysunku, dokonanie nasadzeń zieleni. 

449 632,65 P0068 

56. Plac zabaw dla dzieci – Małe Smulsko. 
Lokalizacja – działki w obrębie P23: 103/13, 1756/5. 
Opis – budowa ogólnodostępnego, bezpłatnego placu zabaw dla dzieci, zgodnie z proponowanym 
planem oraz wyposażeniem: wyrównanie terenu, wyznaczenie chodników, postawienie 
ogrodzenia, montaż urządzeń do zabawy, nasadzenia zieleni i prace porządkujące. 

223 248,70 P0069 

57. Budowa chodnika od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego/ 
ul. Retkińska w kierunku bloków mieszkalnych przy ul. Hubala. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – demontaż istniejącego i zniszczonego ciągu pieszego oraz budowa nowego chodnika  
od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego/ul. Retkińska w kierunku 
południowo-zachodnim, czyli bloków mieszkalnych przy ul. Hubala. 

25 000,00 P0070 

58. Budowa parkingu. 
Lokalizacja – działki: 246/1, 248/1, 248/2 (teren przyległy do ul. Drewnowskiej pomiędzy  
ul. Kasprzaka i ul. Okrzei). 
Opis – wyremontowanie i powiększenie o dodatkową powierzchnię istniejącego parkingu, 
wygrodzenie terenu wysokim krawężnikiem, utwardzenie powierzchni kostką brukową, 
wyznaczenie miejsc parkingowych dla trzech rzędów aut, montaż dodatkowego oświetlenia 
(dwóch lamp ulicznych) w obszarze parkingu. 

19 500,00 P0071 

59. Sygnalizacja świetlna na żądanie na ul. Srebrzyńskiej przy markecie NETTO. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – namalowanie pasów (zebry) i zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na żądanie, 
umieszczenie odpowiednich znaków pionowych i poziomych, na ul. Srebrzyńskiej po prawej 
stronie wjazdu do marketu NETTO, na wysokości skrzyżowania z ul. Pietrusińskiego. 

250 000,00 P0072 

60. Próg zwalniający na ul. Waryńskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zainstalowanie progu zwalniającego wykonanego z czarno-żółtej konstrukcji z tworzywa 
sztucznego. 

5 000,00 P0073 

61. Dokończenie oświetlenia ul. Smulskiej na odcinku od ul. Kolarskiej do mostu na rzece. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – doświetlenie ul. Smulskiej za pomocą masztów oświetleniowych, zwłaszcza na odcinku 
gdzie znajduje się niebezpieczny zakręt pod kątem 90º, zgodnie z rysunkami stanowiącymi część 
zrealizowanego projektu technicznego. 

232 939,00 P0074 

62. „Zdrowie dla zdrowia – dla każdego coś odpowiedniego” – budowa przestrzeni publicznej (plac 
zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu, mini skate park). 
Lokalizacja – działki w obrębie P15: 314/38, 314/33, 314/37.  
Opis – plac zabaw: usunięcie dzikich zakrzaczeń i zarośli, rekultywacja trawników, 
zorganizowanie części dla dzieci młodszych do lat 3 (kiwaki, huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela, 
zabezpieczenie terenu sztucznym korkiem) oraz zestawu dla dzieci starszych (drabinki, mostki, 
ścianka wspinaczkowa itp.), ogrodzenie niskie do 70 cm; wytyczenie alejek i utwardzenie terenu 
pod elementy siłowni, instalacja urządzeń do gimnastyki na świeżym powietrzu oraz stołu do 
ping-ponga, ustawienie ławek i koszy na śmieci; uporządkowanie odwodnienie oraz utwardzenie 
terenu pod mini skate park dla młodzieży (min. 450 m²), ogrodzenie od strony ul. Rokitny  
i Krańcowej min 1 m, na pozostałym terenie do 70 cm, wyposażenie skateparku w mini rampę, 
bank quater i funbox xD, wytyczenie placu do gry w koszykówkę, utwardzenie i zamieszczenie 
kosza. 

450 000,00 P0075 
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63. Remont i inwestycje do wykonania na terenie Integracyjnej SP 67,  
Lokalizacja – ul. Maratońska 47b. 
Opis – remont dachu i części elewacji drewnianej, remont podjazdu i miejsca parkingowego  
przed szkołą, wymiana okien, termomodernizacja budynku, wykonanie ogrodzenia terenu szkoły. 

175 000,00 P0076 

64. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach wzdłuż ulic oraz założenie progów 
zwalniających na jezdni. 
Lokalizacja – ul. Waryńskiego, ul. Długosza między ul. Kasprzaka a ul. Pietrusińskiego. 
Opis – całkowita, obustronna wymiana nawierzchni chodnikowej wzdłuż ul. Waryńskiego  
i ul. Długosza, montaż progów zwalniających. 

500 000,00 P0077 

65. Niwelacja krawężników na drodze rowerowej wzdłuż al. Włókniarzy na odcinku  
od ul. Srebrzyńskiej do ul. Wróblewskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyrównanie styku jezdni i drogi rowerowej do tego samego poziomu, zniwelowanie 
wysokich krawężników, utworzenie gładkiej i nowej nawierzchni. 

80 000,00 P0079 

66. 
Położenie płyt chodnikowych na trawniku. 
Lokalizacja – ul. Biegunowa od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej z wyłączeniem parkingów. 
Opis – wyrównanie terenu w pasie układania i ułożenie płyt chodnikowych. 

33 000,00 P0080 

67. Akademia Aktywnych „Na Zdrowiu”. 
Lokalizacja – ZSO 7, ul. Minerska 1/3. 
Opis – wyposażenie w sprzęt sportowy oraz artykuły papierniczo-biurowe umożliwiające 
organizowanie festynów, zajęć sportowych i kulturalnych, spotkań cyklicznych, seminariów, 
warsztatów, imprez okolicznościowych dla różnych grup wiekowych oraz doposażenie szkoły  
w nowoczesny sprzęt sportowy oraz multimedialny, służący uczniom i rozwojowi kolejnych 
inicjatyw obywatelskich. 

35 000,00 P0081 

68. Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownie zajęć technicznych. Wyposażenie 
pracowni zajęć technicznych w SP 41. 
Lokalizacja – ul. Rajdowa 18. 
Opis – wymiana tynków i posadzek, położenie płytek ściennych, wykucie otworów drzwiowych, 
wymiana: stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej oraz 
gazowej, malowanie ścian i sufitów, wykonanie zabudów kuchennych i blatów roboczych oraz 
dostarczenie wyposażenia i sprzętów AGD (zlewozmywaki, kuchnia indukcyjna 4-polowa, 
lodówka, kuchnia mikrofalowa, 2 piekarniki elektryczne, 2 roboty kuchenne, 2 sokowirówki,  
4 opiekacze, 4 miksery, zmywarka, pralka, waga kuchenka, czajnik elektryczny, piekarniki 
przenośne) i zastawy stołowej, wyposażenie w: stoły, krzesła, szafki, biurka, rolety okienne, 
urządzenia do obróbki drewna (imadło, wiertarka, zestawy narzędzi ręcznych), zestawy 
edukacyjne do montażu elektronicznego i mechanicznego, maszyny do szycia (2 szt.), deski  
do prasowania i żelazka, zakup urządzeń multimedialnych (tablica multimedialna, laptop, 
drukarka, skaner). 

144 526,00 P0082 

69. Remont chodników oraz tarasów w ogrodzie na terenach PM 173. 
Lokalizacja – al. Wyszyńskiego 62 
Opis – rozbiórka betonowych tarasów, wyrównanie podłoża, ułożenie kostki betonowej  
wraz z obrzeżami oraz palisadą, wykonanie poręczy (balustrad) z rur, rozbiórka chodnika, 
wykorygowanie podłoża i ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami. 

194 893,56 P0083 

70. Odnowa zieleni przy ul. Gdańskiej na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Curie-Skłodowskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – uzupełnienie istniejącej alei lipowej nowymi nasadzeniami drzew, odnowa ciągów 
istniejących trawników i likwidacja betonowych donic oraz nasadzenie drzew niewrażliwych  
na zasoloną glebę.  

19 000,00 P0084 

71. Zatoka parkingowa ul. Gdańska 116/118. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie zatoki parkingowej dla samochodów osobowych, o długości około 26 m, 
wyłożoną kostką granitową w kolorze szarym. 

75 000,00 P0085 

72. Remont elewacji i bramy PM 170. 
Lokalizacja – ul. Popiełuszki 13a 
Opis – dokończenie docieplenia i elewacji budynku przedszkola wraz z zamontowaniem nowej 
bramy wjazdowej, spełniającej wymogi prawa budowlanego i przepisów pożarowych. 

8 000,00 P0087 



44 
 

73. Adaptacja i remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego w SP 164. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont sali gimnastycznej (wymiana oświetlenia, demontaż boazerii, skucie zawilgoconych 
elementów tynku,, ponowne tynkowanie, malowanie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, 
wymiana drzwi, doposażenie w sprzęt sportowy), adaptacja pomieszczenia na rozbieralnię  
dla społeczności lokalnej (wymiana okien, malowanie, położenie glazury i terakoty, wymiana 
drzwi, zakup 20 szafek na odzież, dwóch ławeczek, uzupełnienie pozostałych braków), adaptacja 
wnęki na I piętrze (wymiana okien i oświetlenia, malowanie, wydzielenie pomieszczenia  
przez zabudowę wraz z wejściem, montaż drabinek, ławeczek i materacy itp.) adaptacja wnęki  
na II piętrze (wymiana okien i oświetlenia, remont i wymiana podłoża, malowanie, wydzielenie 
pomieszczenia przez zabudowę wraz z wejściem, zakup stołów do tenisa stołowego), remont  
oraz zagospodarowanie tarasu (budowa schodów ewakuacyjnych, montaż balustrad, pokrycie 
podłoża tarasu bezpieczną nawierzchnią, zakup i montaż elementów wyposażenia). 

553 100,00 P0088 

74. Remont odtworzeniowy nawierzchni ul. Armii Krajowej (od ul. Kusocińskiego  
do al. Wyszyńskiego) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na ww. ulicy. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kompleksowy remont nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zatok autobusowych, gruntowna 
naprawa chodników celu ujednolicenia nawierzchni i jej wyrównania. 

2 501 082,00 P0089 

75. Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych (korytarzy) w SP 19 przy ul. Balonowej 1. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – usunięcie starej nawierzchni korytarzy wykonanych z płytek PCV (lata 70-te), wykonanie 
naprawy wylewek betonowych pod nową nawierzchnię, położenie nowej nawierzchni z tworzywa 
wielowarstwowego PCV (antypoślizgowej, o najwyższej klasie ścieralności) na powierzchni 
480m². 

55 200,00 P0090 

76. Remont chodnika w ul. Struga po stronie południowo-wschodniej na odcinku al. Włókniarzy  
do posesji nr 84. 
Lokalizacja - jw. 
Opis – rozbiórka starych obrzeży trawnikowych, krawężników, chodników, wykonanie 
podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni i krawężników po uprzednim korytowaniu, 
zamontowanie słupków ozdobnych, instalacja kraty pod drzewa, założenie zieleńca. 

406 434,20 P0091 

77. Ośrodek 3 piętra – podwórko zabawy i nauki. 
Lokalizacja – podwórko oraz kamienica przy ul. Strzelców Kaniowskich 71/73. 
Opis – remont zaniedbanego podwórka, położenie kostki brukowej, umieszczenie stojaków  
na rowery, zaaranżowanie przestrzeni dla najmłodszych, ustawienie małej altanki z ławkami, 
obsadzenie roślinnością i zabezpieczenie wjazdu na posesję, ogrodzenie, wymiana lub remont 
stolarki okiennej w kamienicy i drzwi wejściowych do budynku, remont elewacji kamienicy  
wraz z ociepleniem. 

267 100,00 P0092 

78. Wyposażenie ogrodu przedszkolnego przy PM 53. 
Lokalizacja – ul. Kasprzaka 57. 
Opis - wyposażenie ogrodu w zestaw integracyjny posiadający wieżę z dachem, platformy, 
bezpieczne z nich wejścia i zejścia, zjeżdżalnię dla maluchów, piaskownicę, wciągarkę dla piasku, 
sprężynowe bujaki, drewniane domki lub altanki, tablicę do rysowania kredą, grę w kółko  
i krzyżyk, ławki, zapewnienie bezpiecznej nawierzchni np. z płyt gumowych. 

62 000,00 P0093 

79. Remont chodnika ul. 6 Sierpnia po stronie południowo – wschodniej na odcinku  
od ul. Żeligowskiego do posesji 98. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - rozbiórka starych obrzeży trawnikowych, krawężników, chodników, wykonanie 
podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni i krawężników po uprzednim korytowaniu, 
zamontowanie słupków ozdobnych, instalacja kraty pod drzewa, założenie zieleńca, regulacja 
wysokościowa studni telefonicznej i gazowej. 

406 590,00 P0097 

80. Remont i przebudowa części obiektu sportowego stadionu żużlowego pozostającego w użyczeniu 
Klubu Żużlowego Orzeł. 
Lokalizacja – ul. 6 Sierpnia 71. 
Opis – stworzenie wejść dla osób niepełnosprawnych z obu stron stadionu, modernizacja  
i przebudowa części trybun (głównie trybuny VIP oraz dostosowanie wieżyczki sędziowskiej  
do wymogów regulaminowych, powiększenie trybuny położonej przy wieżyczce dla dziennikarzy, 
przedstawicieli Telewizji i gości przyjezdnych). 

2 200 000,00 P0098 
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81. Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Więckowskiego i ul. Strzelców Kaniowskich. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyrównanie i utwardzenie terenu pod parking, wyznaczenie (zwiększenie ilości) miejsc 
parkingowych i budowa drogi wyjazdowej, oświetlenie terenu, budowa małego placu zabaw, 
ustawienie ławek i koszy na śmieci, posadzenie żywopłotu i ozdobnych krzewów, naprawa 
trawników, umieszczenie tablic przypominających o sprzątaniu po psach i koszy na odchody 
zwierzęce. 

350 000,00 P0099 

82. Rewitalizacja trawników znajdujących się na al. 1 Maja. 
Lokalizacja – obręb P-9, działki 376/2 i 424. 
Opis – przekopanie i nawiezienie trawników, posianie trawy, zasadzenie krzewów niskich  
i trwałych, zabezpieczenie trawnika za pomocą siatki do czasu wzrostu roślin. 

15 000,00 P0100 

83. Wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do obiektów sportowo – rekreacyjnych i wytyczenie 
ścieżek dla rowerów, pieszych i samochodów oraz wyposażenie boiska w stojaki dla rowerów. 
Lokalizacja - SP 41, ul. Rajdowa 18 działka nr 74/18 obręb P-26. 
Opis - wykonanie drogi dojazdowej z nawierzchnią do części sportowo – rekreacyjnej szkoły,  
w tym wytyczenie tej drogi z zaznaczeniem części dla pieszych oraz ścieżek dla rowerów, 
wykonanie projektu niezbędnych robót ziemnych, ustabilizowanie podłoża, wykonanie 
podbudowy z tłucznia, ustawienie krawężników betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki 
betonowej, zakup i montaż stojaków na rowery, wymalowanie pasów dla pojazdów i pieszych, 
wykonanie terenów zielonych, przeprowadzenie robót udrożniających odprowadzenie wody 
podeszczowej. 

101 200,00 P0101 

84. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej i ul. gen. Maczka oraz remont chodników wzdłuż 
ulic: Obywatelskiej, Pienistej i gen. Maczka. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej i ul. gen. S. Maczka, wymiana krawężników  
i płyt chodnikowych na nowe wzdłuż ul. Obywatelskiej od przejazdu PKP do ul. Pienistej,  
oraz wzdłuż ul. Pienistej i ul. gen. Maczka. 

2 900 000,00. P0102 

85. Dokończenie inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci i młodzieży  
przy ul. Pienistej – działka nr 27/30 i 27/34, obręb P – 36. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyposażenie placu w zestawy zabawowe (huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia, piaskownica, 
bujaki), ustawienie ławek i koszy na śmieci, stoły, zapewnienie chodników, w ramach projektu  
z 2012 r. wykonanego z budżetu Rady Osiedla „Lublinek-Pienista”. 

430 000,00 P0103 

86. Remont i modernizacja dojazdu do szkół oraz parkingu przy SP 44 i PG 22. 
Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 100. 
Opis – roboty rozbiórkowe i ziemne w celu wyłożenia terenu kostką, wyznaczenie miejsc dojścia 
uczniów do szkoły, przejścia dla mieszkańców oraz miejsc parkingowych dla samochodów, 
modernizacja parkingu rowerowego dla uczniów, pracowników i okolicznych mieszkańców.  

545 000,00 P0104 

87. Osiedlowy monitoring. 
Lokalizacja – Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego. 
Opis – montaż 15 kamer w newralgicznych punktach osiedla i odbiorników rejestrujących ich 
zapis.  

40 725,00 P0105 

88. Wykonanie parkingu dla mieszkańców ul. Okrzei. 
Lokalizacja – jw, działki 294/1 i 295/7. 
Opis – budowa bezpłatnego parkingu o powierzchni proponowanej około 600 m², na koło 50 aut, 
przeprowadzenie prac przygotowawczych. 

210 000,00 P0106 

89. „Ogród przedszkolny przyjazny dzieciom” – stworzenie dzieciom warunków do rozwoju 
ruchowego, ich pasji i zainteresowań poprzez stworzenie boiska do gier i zabaw sportowych  
w bezpiecznych warunkach (częściowa wymiana przęseł ogrodzenia). 
Lokalizacja – ul. Długosza 28, działka 221.  
Opis – zagospodarowanie fragmentu terenu ogrodu przedszkolnego pod mini boisko sportowe  
o wymiarach 15x6 m, wykonane z powierzchni poliuretanowej, wymiana części przęseł (20 szt.) 
ogrodzenia w sąsiedztwie boiska. 

60 000,00 P0107 
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90. Przestrzenie aktywnych pokoleń. 
Lokalizacja – teren ograniczony ulicami: Wileńską, Joanny Żubrowej, C.K. Norwida – działki 
144/27, 144/26, 144/25, 144/22, 144/17, 144/16, 176/21. 
Opis – stworzenie Przestrzeni Ruchu i Aktywnej Rekreacji – utworzenie alejki spacerowej (ciągu 
pieszo-jezdnego) do jazdy na rolkach i rowerem, łącząca ul. Norwida z ul. Wileńską, ustawienie 
stojaków dla rowerów oraz ławek, miejsca do grillowania i stołów spotkań rodzinnych. Stworzenie 
Przestrzeni Spotkań i Zabawy Ruchowej -wygospodarowanie placu z ławkami do gier dla dzieci  
i młodzieży, miejsca z elementami wspinaczkowymi, huśtawką, bujakami, domkiem i zjeżdżalnią, 
odnowienie chodników, utwardzenie ścieżek, zapewnienie elastycznej nawierzchni amortyzującej 
ewentualne upadki, ogrodzenie i obsadzenie terenu krzewami kwitnącymi. Stworzenie Przestrzeni 
Relaksu i Rekreacji Umysłowej – Świątyni Dumania -zakup stelaży i hamaków, ławek, stolików 
do gier w szachy, warcaby i chińczyka, wybudowanie pergoli. Stworzenie Przestrzeni Dostępowej 
- utworzenie parkingów z miejscami dla osób niepełnosprawnych przy zrewitalizowanym 
fragmencie ul. Norwida oraz przy strefie grillowania. Zorganizowanie festynu integracyjnego  
na otwarcie Przestrzeni Aktywnych Pokoleń. 

2 200 000,00 P0108 

91. Budowa wejścia do siedziby Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 z uwzględnieniem podjazdu  
dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. 
Lokalizacja – ul. Olimpijska 9. 
Opis – wybudowanie nowego wejścia do zachodniego skrzydła budynku, od strony południowej, 
uwzględniające podjazd dla osób na wózkach, wykonanie wejścia z lekkich, nowoczesnych 
materiałów (ażurowa stal, szkło, aluminium), wyposażenie w system zabezpieczeń 
antywłamaniowych oraz domofon. 

89 900,00 P0109 

92. Oferta na budowę i wyposażenie skateparku na terenie obiektu Tramwajarz. 
Lokalizacja – ul. Konstantynowska 3/5. 
Opis – budowa skateparku Łódź-Zdrowie, zgodna z załączoną ofertą budowlaną i kosztorysem. 

369 000 ,00 P0110 

93. Położenie asfaltu na ul. Minerskiej wraz z odwodnieniem, położenie chodników, wykonanie 
ścieżki rowerowej oraz uporządkowanie zieleni wzdłuż ul. Minerskiej - I etap budowy drogi  
ul. Minerskiej (od posesji ul. Minerskiej 12 do ul. Krańcowej). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – położenie asfaltu wraz z odwodnieniem i chodnikiem oraz uporządkowanie zieleni 
(drzewostanu) oraz wykonanie ścieżki rowerowej na części ul. Minerskiej od ul. Minerska 12  
do ul. Krańcowej (530 m), jako I etap budowy drogi ul. Minerskiej. 

2 300 000,00 P0111 

94. Wielofunkcyjne boisko sportowo – rekreacyjne „Sport strefa 21” w XXI LO. 
Lokalizacja – ul. Kopernika 2, nr działki P20 – 143/9. 
Opis – zerwanie nawierzchni asfaltowej i betonowej, położenie kolorowej nawierzchni tartanowej 
z namalowanymi liniami do gier zespołowych oraz dwutorową bieżnią, stworzenie na terenie 
boiska miejsca do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, założenie siatek zabezpieczających 
boisko wielofunkcyjne od terenu lekkoatletycznego i boiska rekreacyjnego, zaplanowanie ścieżki 
zdrowia oraz miejsca do wypoczynku w części rekreacyjnej z nawierzchnią z kolorowej kostki, 
wyposażenie ścieżki w zamontowane na stałe przyrządy do ćwiczeń typu Atlas oraz tablice 
instruktażowe, zamontowanie wiaty i stojaków dla rowerów, doprowadzenie mediów w celu 
utworzenia pomieszczeń socjalnych (pokój trenerski, szatnie, sanitariaty, natryski), utworzenie 
terenu zielonego obsadzonego roślinami kwitnącymi, krzewami i iglakami, ustawienie ławek. 

1 191 300,00 P0112 

95. „Bezpieczna droga”. 
Lokalizacja – skrzyżowanie ulic Czerwona/Wólczańska oraz Wólczańska/Wróblewskiego. 
Opis – założenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Czerwona/Wólczańska oraz 
Wólczańska/Wróblewskiego. 

700 000,00 P0115 

96. Kozińska Wielopokoleniowa Orkiestra Flażoletowa. 
Lokalizacja – Osiedle Koziny i Osiedle im. Mireckiego. 
Opis – utworzenie wielopokoleniowej orkiestry z instrumentem wiodącym – flażoletem, zakup 50 
instrumentów muzycznych dla uczestników projektu, nut, śpiewników oraz pulpitów na nuty  
i sprzętu nagłaśniającego, zapewnienie ulotek reklamowych oraz materiałów promujących 
zadanie, zakup koszulek z logo orkiestry, zorganizowanie cateringu oraz ewentualnych opłat  
dla kompozytorów i instruktorów prowadzących warsztaty; celem nadrzędnym zadania jest 
rekonstrukcja więzi społecznych między przedstawicielami różnych pokoleń (dzieci w młodszym  
i starszym wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież, również z obszaru tzw. wykluczenia 
społecznego, osoby dorosłe). 

27 950,00 P0116 
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97. Rozbudowa zaplecza socjalnego dla młodzieży uprawiającej sporty zimowe na lodowisku 
„Retkinia”. 
Lokalizacja – ul. Popiełuszki 13 b. 
Opis – powiększenie zaplecza socjalnego (szatnie, toalety, natryski), poprzez zainstalowanie 
wzdłuż północnej ściany lodowiska dwóch kontenerów szatniowo-sanitarnych i wykonanie 
połączenia nowego zaplecza z halą lodowiska. 

69 000,00 P0117 

98. Zakup sportowej modułowej nawierzchni syntetycznej na płytę Lodowiska Retkinia, MOSiR,  
ul. Popiełuszki 13b. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup modułowej nawierzchni syntetycznej na płytę Lodowiska MOSiR  
przy ul. Popiełuszki 13b, celem wykorzystania obiektu poza sezonem lodowym - od maja  
do października.  

150 000,00  P0118 

99. Budowa drogi rowerowej Legionów – Konstantynowska, od al. Unii do al. Włókniarzy. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa odcinka drogi rowerowej w rejonie ul. Legionów i ul. Konstantynowskiej,  
na odcinku od al. Unii do al. Włókniarzy, wraz z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu  
al. Unii i ul. Konstantynowskiej (około 345 m), wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż  
ul. Konstytucyjnej i al. Unii Lubelskiej o 75 m, wydłużenie zjazdu na al. Unii Lubelskiej o 10 m 
(zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na zlecenie ZDiT w 2012r.). 

855 000,00 P0119 

100. Budowa drogi rowerowej na ul. Drewnowskiej – od al. Unii do al. Włókniarzy. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa odcinka drogi rowerowej w rejonie ul. Drewnowskiej od al. Unii do al. Włókniarzy 
wraz z połączeniem z planowaną drogą rowerową na al. Unii Lubelskiej (około 590 m), 
wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej i ul. Solec o 75 m, przejazd przez Solec  
o długości 10 m (zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na zlecenie ZDiT w 2012r.). 

600 000,00 P0121 

101. Pokrycie asfaltem części ścieżek w parku na Zdrowiu. 
Lokalizacja – I część między ul. Konstantynowską – ul. Krzemieniecką – al. Unii, 
II część między ul. Konstantynowską – ul. Krakowską – ul. Jarzynową – ul. Srebrzyńską –  
al. Unii. 
Opis – część I zadania /położenie nowego asfaltu na ścieżkach w obie strony, na przedłużeniu  
ul. Retkińskiej do skrzyżowania Konstantynowska – al. Unii Lubelskiej, położenie asfaltu  
i przedłużenie uliczki przy ZOO, w celu połączenia z powyższą ścieżką, zamontowanie słupków 
blokujących wjazd samochodów w głąb parku, utworzenie ścieżki rowerowej (asfaltowej) wzdłuż 
al. Unii Lubelskiej od ul. Konstantynowskiej do ul. Maratońskiej/, część II zadania /pokrycie 
nowym asfaltem ścieżek na al. gen Orlicz-Dreszera wraz ze ścieżkami wewnętrznymi, 
wyznaczenie trasy rowerowej, pokrycie asfaltem ścieżek w zachodniej części parku w celu 
umożliwienia przejazdu od ul. Konstantynowskiej do ul. Krakowskiej i Jarzynowej/. 

1 382 800,00 P0122 

102. Wymiana band na Lodowisku Retkinia, MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana starych zniszczonych drewnianych band na nowe z tworzywa sztucznego, 
spełniające normy (zgodne z przepisami gry hokeja na lodzie), instalacja niezbędnej infrastruktury 
do rozgrywania oficjalnych zawodów sportowych (boksy drużyn, ławki kar, tablica wyników). 

280 000,00 P0123 

103. Modernizacja nagłośnienia sztucznego lodowiska „Bombonierka”,  
ul. Stefanowskiego 28. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – instalacja elektronicznego systemu obsługi Klienta (ESOK) pozwalająca wyeliminować 
dotychczasowe zamieszanie i zbyt długie kolejki; zainstalowanie profesjonalnego nagłośnienia 
podnoszącego jakość dźwięku w czasie zawodów sportowych (ogólnopolskie i międzynarodowe 
zawody w łyżwiarstwie figurowym hokeju na lodzie, treningi, ślizgawki miejskie),. 

150 000,00  P0124 
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104. Zakątek zdrowia, sportu, integracji. 
Lokalizacja – Park Smulsko, ul. Nowy Józefów, obręb P/39, działka nr 100/5. 
Opis – realizacja profesjonalnego projektu placu zabaw oraz outdoor fitness, uwzględniająca 
najnowsze standardy jakości i bezpieczeństwa, położenie nawierzchni amortyzującej upadki, 
trawiastej oraz z piasku, wyposażenie placu zabaw w urządzenia typu: piaskownica, podwójna 
huśtawka, bujak, karuzela tarczowa twister, zestaw sprawnościowy, huśtawka wagowa, zestaw  
z wieżą i zjeżdżalniami, drabinkami, ścianka wspinaczkowa, rozgwiazda/piramida linowa, 
postawienie ławek, stojaka na rowery, koszy na śmieci, tablic informacyjnych z regulaminem, 
poza placem zabaw ustawienie stołów do gier planszowych, bramko-koszy, w ramach outdoor 
fitness zapewnienie urządzeń typu: biegacz wolnostojący, orbitrek, koła TAI CHI, prasa można, 
wioślarz, twister/wahadło, ławka, drabinka, ogrodzenie części z urządzeniami dla dzieci na placu 
zabaw. 

250 000,00 P0125 

105. PROJEKT KUPA – kampania edukacyjna promująca sprzątanie zwierzęcych odchodów, 
skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym osiedla Retkinia. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyposażenie osiedla w odpowiednie kosze w atrakcyjnej dla dzieci formie potworków, 
zaprojektowanych oraz pomalowanych przez łódzkich artystów w formie happeningu; projekt, 
produkcja i dystrybucja tekturowych szufelek do sprzątania psich odchodów, „obrandowanych” 
identyfikacją kampanii; projekt, druk i dystrybucja w szkołach i przedszkolach dedykowanych 
kampanii książeczek edukacyjnych, organizacja warsztatów plastycznych wokół ćwiczenia 
zamieszczonego w książeczce; konkurs dla dzieci na projekt kosza-potwora. 

53 000,00 P0126 

106. Remont nawierzchni chodnika i pielęgnacja terenów zielonych w kwartale ulic: Więckowskiego, 
Żeligowskiego i Zielona. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rozebranie starych zniszczonych chodników i przejść dla pieszych płyt betonowych  
na podsypce piaskowej, rozebranie starych krawężników betonowych, ułożenie nowej nawierzchni  
z kostki oraz nowych krawężników, pielęgnacja terenów zielonych (posianie trawy, przycięcie 
drzew, ustawienie koszy). 

550 000,00 P0127 

107. Utworzenie Muzeum Transportu w dawnej zajezdni na BRUSIE etap I. 
Lokalizacja – ul. Konstantynowska 115. 
Opis – utrzymanie obiektu na rok 2014 (opłaty za media, ochrona, podatek od nieruchomości), 
przygotowanie warsztatu do remontów eksponatów (elektronarzędzia, spawarki, gilotyna, 
zaginarka itp.), przygotowanie ekspozycji czasowej (odświeżenie eksponatów – malowanie, 
czyszczenie itp.).  

1 400 000,00 P0128 

108. Projekt oświetlenia Parku Smulsko. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na terenie parku, wraz z wykonaniem instalacji 
elektrycznej, ułożenie kabla zasilającego, położenie fundamentu pod słupy elewacyjne. 

155 800,00 P0130 

109. Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi, ul. Srebrzyńska. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana lub modernizacja schodów prowadzących na kładkę tak, aby mogły z niej 
korzystać m.in. osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dla dzieci, 
mieszkańcy osiedla, dzieci i młodzież dochodzący do szkół na os. Mireckiego; wymiana całej 
powierzchni kładki – zwłaszcza części z desek. 

300 000,00 P0131 

110. „PRO100 CHODNIKAMI” - Kompleksowa rewitalizacja ciągów pieszych (chodników)  
w dzielnicy Łódź – Polesie, którą docelowo proponuję objąć teren całego Śródmieścia naszego 
Miasta.  
Lokalizacja –ul. Legionów między ul. Gdańską i al. Włókniarzy, działka P9-104/59; ul. Kasprzaka 
między ul. Srebrzyńską i ul. Drewnowską, działka P7-244/48, ul. Lorentza między ul. Wapienną  
i ul. Kasprzaka, działki P7-218/24, 218/3, 233/15, 233/17, 233/18; ul. Ossowskiego między  
ul. Długosza i ul. Srebrzyńską, działki P7-226/6 i 208/3; al. Unii Lubelskiej między  
ul. Srebrzyńską i ul. Drewnowską, działki P6-345/7,345/9; ul. Długosza między ul. Kasprzaka  
i ul. Pietrusińskiego, działka P7-330/10.  
Opis – zerwanie pozostałości starego chodnika, wyrównanie i ewentualne zniwelowanie terenu, 
wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nową nawierzchnię, ułożenie nowych obrzeży  
i zastosowanie odwodnienia liniowego, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, 
wyodrębnienie miejsc parkingowych za pomocą słupków żeliwnych i powierzchni czynnych 
biologicznie za pomocą palisady betonowej. 

2 938 299,00 P0132 
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111. Instalacja siłowni zewnętrznej i stołów do ping-ponga przy obiekcie sportowym „Orlik”,  
ul. Perla 11. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ustawienie na terenie ogrodzonym urządzeń siłowni zewnętrznej (w ilości 3-7 szt.), 
zamontowanie na stałe 2 stołów do tenisa stołowego, postawienie kilku ławek. 

170 000,00 P0134 

112. Budowa „Małej Sceny Osiedlowej” dla mieszkańców osiedla Retkinia – miejsca spotkań 
artystyczno – kulturalnych oraz promocji twórczości amatorskiej. 
Lokalizacja – ul. Olimpijska 9. 
Opis – wykonanie prac remontowych części korytarza (remont podłóg, położenie paneli, wymiana 
okien, odnowienie/malowanie ścian i sufitu), wybudowanie oraz wyposażenie samej Sceny 
(wybudowanie podestu, montaż kotar oraz oświetlenia i nagłośnienia), zakup sprzętu 
multimedialnego oraz krzeseł. 

115 072,40 P0135 

113. Remont i modernizacja boiska sportowego oraz boiska do piłki nożnej przy SP 91,  
ul. Kasprzaka 45. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie niezbędnej dokumentacji, usunięcie i wywiezienie starej nawierzchni, demontaż 
dotychczasowego wyposażenia boiska, prace ziemne (m.in. wyprofilowanie spadków), prace 
elektryczne (linia do oświetlenia), drenaż terenu, ułożenie krawężników wzdłuż linii boisk, 
wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, montaż nawierzchni poliuretanowej o grubości około 
13-15 mm na powierzchni około 2200m², malowanie linii, montaż wyposażenia (słupki, bramki, 
kosze, ogrodzeń piłkochwytów oraz oświetlenia, czynności porządkowe, wykonanie wymaganej 
dokumentacji powykonawczej; przewiduje się wykorzystanie istniejącej bazy do stworzenia  
2 boisk ( jedno jak dotychczas do gry w piłkę nożną, drugie z podziałem na kort tenisowy i boisko 
do koszykówki/siatkówki). 

1 021 000,00 P0136 

114. (Nie) Zwykłe Podwórko. 
Lokalizacja – dwa podwórza (większe od strony ul. Wróblewskiego, mniejsze od strony 
zachodniej) przy ul. Wólczańskiej 225.  
Opis – poprawa zagospodarowania obydwu podwórek. Podwórka większego -  w celu nadania mu 
funkcjonalności aby lepiej służyło dziciom ze Środowiskowej świetlicy Socjoterapeutycznej, 
użytkownikom mieszkań readaptacyjnych, mieszkańcom Łodzi. Urządzenie części zielonych, 
placu zabaw, ogródka ekologicznego, ustawienie stołu betonowego i siedzisk. Wykonanie nowej 
nawierzchni z miejscami parkingowymi, estetycznego ogrodzenia z brama od strony  
ul. Wróblewskiego, wydzielenie miejsca do składowania odpadów. Podwórka mniejszego - 
wykonanie nowej nawierzchni. 

684 000,00 P0137 

115. „Nowoczesne boisko sportowe przy SP 169, ul. Napoleońska 7/17 (Złotno)”. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie projektu budowlanego, nadzór budowlany, zdjęcie asfaltu, wykonanie wstępnej 
niwelacji terenu oraz odwodnienia liniowego boiska i bieżni, wykorytowanie podłoża, wykonanie 
wykopów pod fundament obrzeży, słupów, ogrodzenia i bramek do piłki siatkowej ( z siatką 
regulowanej wysokości), koszykowej ( z koszami regulowanej wysokości) i ręcznej, wykonanie 
fundamentów pod ww. elementy oraz podbudowy boiska, położenie na boisku nawierzchni  
z poliuretanu oraz pomalowanie linii, budowa ogrodzenia boiska z siatki na słupach stalowych  
o wysokości 4m z dwoma wejściami (w tym jedno techniczne o szerokości 2,5 m umożliwiające 
wjazd), montaż piłkochwytów, wykonanie utwardzonych ciągów pieszych wokół boiska, montaż 
dodatkowego wyposażenia (2 stoły do ping-ponga, 5 szt. ławek, 4 szt. koszy na śmieci, 2 szt. 
plansz z regulaminem); montaż dodatkowego oświetlenia i monitoringu. 

700 000,00 P0138 

116. Budowa parkingu wewnątrz osiedla, ul. Maratońska 47. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie miejsc parkingowych prostopadłych do chodnika biegnącego wzdłuż posesji 
przy ul. Maratońskiej 47, w technologii płyt ażurowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych, 
z dojazdem do miejsc od drogi dojazdowej do bl. 290. 

271 500,00 P0139 

117. Miejski Ogród Warzywny – Retkinia. 
Lokalizacja – okolice ul. Maratońskiej 47, obręb P24, działka 310/33. 
Opis – wyburzenie pozostałości po szkole, niwelacja gruntów, remont starego ogrodzenia, 
dopełnienie nowym ogrodzeniem, zagospodarowanie terenu, wyłonienie organizacji 
pozarządowej, która przeprowadzi działania animacyjne dla społeczności lokalnej, imprezy i 
warsztaty ekologiczne, od wiosny do jesieni; docelowo ogród przekazany pod uprawę przez 
mieszkańców. 

212 900,00 P0140 
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118. Budowa chodnika na działce P25-194/10. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa nowego chodnika z kostki lub płyt betonowych o długości około 82 m i szerokości 
2,5 m. 

110 000,00 P0141 

119. Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie PM 174,  
ul. Kusocińskiego 122a. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyłożenie placu specjalną nawierzchnią syntetyczną zapewniającą bezpieczeństwo  
i komfort dzieciom, wyposażenie w urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat, 
zapewnienie monitoringu. 

143 000,00 P0142 

120. Nasz ogródek „Mini ogródek przyblokowy”. 
Lokalizacja – ul. Wapienna 7. 
Opis – ogrodzenie terenu siatką z dwoma furtkami wejściowymi, wymiana i wyrównanie podłoża 
(pow. ok. 565 m²), urządzenie trawnika z korą ogrodową, posadzenie iglaków, krzewów i roślin 
ozdobnych, zakup 2-3 ławek. 

36 060,00 P0143 

 

 

d) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 
na 2014 r. w rejonie Śródmieście. 

 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszt szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14 przy ul. Wigury 8/10. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami wraz z towarzyszącą infrastrukturą  
oraz częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły. 

1 027 000,00 S0001 

2. Modernizacja szatni, remont korytarzy i łazienek oraz wymiana tynków w salach lekcyjnych  
w SP 173. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 46. 
Opis – przebudowa i modernizacja szatni szkolnej; remont posadzki na korytarzach szkoły i sieci 
energetycznej; remont łazienek i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej; wymiana tynków  
w salach lekcyjnych. Planowane zadanie ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny 
uczących się dzieci i jest zgodne z zaleceniami Nadzoru Budowlanego i SANEPIDU. 

385 000,00 S0002 

3. Rozwój multimedialny seniorów w Domu Dziennego Pobytu,  ul. Piotrkowska 203/205. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zainstalowanie stałych łączy internetowych oraz utworzenie stanowiska komputerowego, 
które należy wyposażyć w monitor, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, biurko, fotel i router. 

4 000,00 S0003 

4. Remont pracowni matematycznych w ZSP 3. 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – demontaż starych szaf i podestów; cyklinowanie i lakierowanie parkietu; malowanie ścian  
i sufitów; montaż żaluzji; zakup nowych ławek i krzeseł dla uczniów; zakup biurek i krzeseł  
dla nauczycieli a także szafek do przechowywania pomocy; zakup, wymiana i montaż tablic 
akademickich; zakup, wymiana i montaż drzwi. 

40 000,00 S0004 

5. Gra terenowa „Nauki ścisłe w ZSP 3”. 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – w I. etapie uczniowie będą przez 10 tygodni opracowywać metodą projektu przebieg gry, 
znajdować ciekawe miejsca w centrum Łodzi i zbierać informacje o nich, przygotowywać zadania 
dla uczestników gry. W II. etapie odbędzie się gra terenowa. Uczestnicy gry odwiedzą punkty 
kontrolne, rozwiążą zadania, za które zdobędą punkty. 

7 000,00 S0005 

6. Kompleks sportowo-rekreacyjny w „Pasażu Abramowskiego”. 
Lokalizacja – pasaż Abramowskiego pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza, równolegle  
do ul. Abramowskiego – działka 139/29. 
Opis – wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z toru do gry w boule, 
rampy dla deskorolkarzy, dwóch stołów betonowych do tenisa stołowego. 

555 000,00 S0006 
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7. Oświetlenie zabytkowego budynku SP 1 i PG 1, ul. Sterlinga 24. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - projekt i wykonanie oświetlenia na odremontowanej elewacji. Oświetlenie ma za zadanie 
podkreślenie piękna odrestaurowanej architektury. 

180 000,00 S0007 

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70,  
ul. Rewolucji 1905r. nr 22. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej. Inwestycja obejmuje zmianę 
podbudowy i nawierzchni boiska, oświetlenia, monitoringu i jego podłączenie do nowej kanalizacji 
deszczowej. 

1 225 000,00 S0008 

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, boiska do siatkówki plażowej  
oraz zagospodarowanie przyszkolnego terenu ogólnodostępnego na cele rekreacyjne  
przy XXIX LO, ul. Zelwerowicza 38/44. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz budowa dwóch boisk 
do piłki siatkowej plażowej. 

1 150 000,00 S0010 

10. Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych,  
ul. Sienkiewicza 88. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa kompleksu boisk obejmująca: roboty nawierzchniowe, niwelację terenu, 
wykonanie nawierzchni boiska poliuretanowego, wykonanie ogrodzenia boiska z siatki metalowej, 
roboty wodno-kanalizacyjne, elektryczne i oświetleniowe. 

1 300 000,00 S0011 

11. Rozwój multimedialny (odtwarzacze, aparat fotograficzny) seniorów w Domu Dziennego Pobytu, 
ul. Jaracza 36. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup wieży Hi-fi z odtwarzaczem DVD, odtwarzaniem plików mp3 oraz gniazdem USB,  
a także zakup aparatu cyfrowego typu „lustrzanka”. 

1 400,00 S0012 

12. Rozwój multimedialny (internet i dostęp do komputerów) seniorów w Domu Dziennego Pobytu, 
ul. Jaracza 36. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – stworzenie stanowiska komputerowego wyposażonego w komputer, monitor, biurko, fotel,  
router, urządzenie wielofunkcyjne oraz instalacja stałego łącza internetowego. 

4 600,00 S0013 

13. Remont odtworzeniowy chodnika, ul. Brzeźna 12-18 oraz remont nawierzchni chodnika  
na ul. Brzeźnej 12-18. 
Lokalizacja – jw. (obręb S8). 
Opis – usuniecie starych płyt chodnikowych i ułożenie nowych płyt chodnikowych i krawężników 
z wykorzystaniem starego podłoża; renowacja wjazdów do posesji w obrębie remontowanego 
chodnika.  
[Wyłączono z zakresu prac remont chodnika przed posesją nr 18.] 

141 000,00 S0014 

14. Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego. 
Lokalizacja – pasaż Abramowskiego, między ul. Kilińskiego i Sienkiewicza. 
Opis – stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego pasażu, w tym wyznaczenie nowych 
ścieżek spacerowych oraz ścieżki rowerowej wraz z torem do jazdy na rolkach. W realizację tego 
projektu wchodzi likwidacja starych płyt chodnikowych, wyrównanie terenu oraz położenie 
nowych chodników, wykonanie ścieżki rowerowej i toru do jazdy na rolkach. 

734 000,00 S0015 

15. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych w Śródmieściu jako forma 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. 
Lokalizacja – Śródmieście. 
Opis – Podejmowane działania mają dotyczyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci  
i młodzieży ze śródmiejskich enklaw biedy. Działania te będą obejmowały organizowanie czasu 
wolnego dla w/w grupy w sposób konstruktywny i twórczy, m.in. poprzez organizację imprez  
i warsztatów o charakterze twórczym.  

200 000,00 S0016 

16. Zakup sprzętu informatycznego w celu dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i 
stosowania nowoczesnych technologii w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście. 
Lokalizacja – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście (biblioteka główna) i 13 filii. 
Opis – w celu wdrożenia nowych technologii informacyjnych oraz poprawy atrakcyjności  
i wizerunku bibliotek planuje się instalację sieci komputerowych i zakup następujących urządzeń: 
zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne laserowe i atramentowe, drukarka laserowa, 
urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie. 

97 900,00 S0017 
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17. Rehabilitacja seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Kościuszki 29. 
Opis – zakup fotela masującego w celu zapobiegania bólom kręgosłupa i poprawie sprawności 
ruchowej, zatrudnienie rehabilitanta. 

38 275,00 S0018 

18. 
 

Zagospodarowanie podwórka. Utwardzenie nawierzchni stanowiącej plac manewrowy i dojazd  
dla samochodów do garaży, komórek i śmietników oraz stworzeniu miejsc parkingowych  
dla samochodów wolnostojących. 
Lokalizacja – podwórko przy czterech wspólnotach: ul. Uniwersytecka19/21, 23/24/27, 29/31  
i 33/35. 
Opis – utwardzenie nawierzchni stanowiącej plac manewrowy i dojazd do garaży komórek  
i śmietników, utworzenie miejsc parkingowych a także wymianę nawierzchni betonowej na działce 
nr S2 – 133/25. 

1 344 000,00 S0019 

19. Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej  
w tzw. woonerf czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic występujących na terenie Holandii, 
Skandynawii i Niemiec. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kompleksowa wymiana nawierzchni, wprowadzenie mebli miejskich i zieleni. Nowa 
kompozycja terenu ma wymuszać na kierujących pojazdami wzmożoną uwagę i poprawiać 
bezpieczeństwo pieszych i cyklistów. 

1 400 000,00 S0021 

20. Boisko do piłki siatkowej plażowej w ZSP 3 (ul. Kilińskiego 159/163) – czyli plaża nie tylko  
do leżenia. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kompleksowe wykonanie boiska szkolnego do piłki siatkowej plażowej. Zadanie to 
obejmuje następujące prace: wykop, wyłożenie folią izolacyjną, wkopanie słupków i wypełnienie 
wykopu piaskiem. 

70 000,00 S0022 

21. Modernizacja boisk zewnętrznych w ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – modernizacja szkolnych boisk do piłki ręcznej oraz boiska do koszykówki. Modernizacja 
obejmuje wykonanie na podłożu asfaltowym nawierzchni poliuretanowej oraz montaż nowych 
bramek i koszy. 

1 130 000,00 S0023 

22. Zieleń w zwartej zabudowie Śródmieścia, ul. Struga/ul. Wólczańska. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – projekt obejmuje: posadzenie drzew w pasie chodnika między miejscami parkingowymi 
oraz na podwórku miejskim, na terenach wolnych od instalacji podziemnych; zakup i nasadzenie 
drzew; przygotowanie miejsca i gruntu; wykonanie elementów zabezpieczających oraz pielęgnację 
roślin w kolejnych latach; posadzenie krzewów iglastych oraz  posianie traw; posadzenie bluszczu 
zielonego na ścianach kamienicy.  

580 000,00 S0025 

23. Wykonanie projektu podwyższenia przystanku tramwajowego i autobusowego w rejonie pętli 
tramwajowej za numerem 130, ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – projekt obejmuje: wykonanie projektu wykonawczego dotyczącego wykonania  
i przebudowy rejonu przystanku tramwajowego i autobusowego, mającego na celu podwyższenie 
poziomu i dostosowanie go do wsiadania do tramwaju osób starszych i niepełnosprawnych. 

175 000,00 S0027 

24. Remont chodnika północnej pierzei ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotrkowskiej  
do ul. Kilińskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana nawierzchni chodnika wraz z podbudową i krawężnikami zgodnie z wytycznymi 
dla strefy wielkomiejskiej oraz ustawienie mebli miejskich. Zadanie obejmuje usunięcie 
podbudowy, płyt i krawężników; wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni oraz nowych 
krawężników, wykonanie osłon świetlików i ustawienie mebli miejskich. 
[Ograniczenie zakresu prac do odcinka od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza.] 

850 000,00 S0028 

25. Modernizacja terenu posesji ul. Kilińskiego 141. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyprofilowanie i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wyznaczenie drogi p. poż, miejsc 
parkingowych, wywiezienie gruzu oraz wymiana dwóch sztuk bram, wymiana pokrycia dachu 
garaży, wydzielenie terenu na pojemniki na nieczystości. 

500 000,00 S0029 

26. Wyposażenie w urządzenie usprawniające rehabilitację ruchową z dolegliwościami u seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Narutowicza 37. 
Opis – zakup fotelu do masażu stosowanego przy dolegliwościach ruchowych, zatrudnienie 
rehabilitanta. 

39 275,00 S0030 
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27. Budowa ogrodzenia. 
Lokalizacja – ogrodzenie wokół boiska należącego do PG 5, ul. Sienkiewicza 117. 
Opis - budowa nowego ogrodzenia: rozbiórka betonowego płotu, wywiezienie starych elementów, 
wykonanie betonowej podmurówki, a także montaż bezpiecznych przęseł metalowych. 

64 000,00 S0031 

28. Budowa ogrodzenia. 
Lokalizacja – ogrodzenie przed budynkiem PG 5 od strony ul. Sienkiewicza 117. 
Opis – budowa lekkiego ogrodzenia z siatki na betonowych podmurówkach, wykonanie bramy 
wjazdowej i furtki. 

30 000,00 S0032 

29. Remont sali gimnastycznej oraz szatni dla uczniów w PG 5, ul. Sienkiewicza 117. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont sali gimnastycznej, szatni uczniowskich oraz sanitariów przy szatniach. W skład 
remontu sali gimnastycznej wchodzi min: zerwanie parkietu, wykonanie wylewki 
samopoziomującej, położenie nawierzchni sportowej, wymiana tynków i malowanie ścian, montaż 
szafek w magazynku sprzętu. W skład remontu szatani i sanitariów wchodzi min: wymiana 
tynków, terakoty, malowanie ścian, zakup i montaż urządzeń sanitarnych.  

470 000,00 S0033 

30. Modernizacja części boiska szkolnego PG 5, ul. Sienkiewicza 117. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie bulodromu oraz skoczni do skoków w dal. Zadanie obejmuje w przypadku 
bulodromu: korytowanie, odprowadzanie wody, położenie warstwy piasku, ubijanie, rozłożenie 
geowłókniny, wysypanie żwiru, montaż brzegów, oraz wysypanie tłucznia granitowego  
i zagęszczenie; w przypadku skoczni: wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej  
oraz zeskoczni. 

73 000,00 S0034 

31. Remont chodnika. 
Lokalizacja – ul. Wierzbowa po stronie wschodniej na odcinku od ul. Jaracza  
do ul. Uniwersyteckiej. 
Opis – wymiana podłoża żwirowego oraz uszkodzonych płyt chodnikowych i krawężników  
oraz rekultywacja trawników. 

400 000,00 S0035 

32. Wykup ziemi jest konieczny, aby uczeń był bezpieczny – zlecenie wyceny gruntu  
przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Lokalizacja – działki: S3-39/10, S3-65/4, S4. 
Opis – wykupienie ziemi od prywatnego właściciela, na której znajduje się budynek szkolny. 

40 000,00 S0036 

33. Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa drogowego dla Osiedla Matejki. 
Lokalizacja – ulice: Tamka, Matejki, Lubeckiego, Telefoniczna, Palki. 
Opis – utworzenie przystanku autobusowego wraz z wiatą na ul. Palki, połączenie ścieżek 
rowerowych w tym rejonie wraz z utworzeniem miejsc parkingowych dla rowerów przy stadionie 
AZS, wymalowanie przejazdów obok przejść dla pieszych, postawienie znaków drogowych 
wyznaczających kierunek ruchu jednokierunkowego na ul. Lubeckiego i wprowadzających zakaz 
zatrzymywania pojazdów po stronie południowej ul. Telefonicznej od ul. Matejki do Tamka. 

40 000,00 S0037 

34. Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia. 
Lokalizacja – skrzyżowania: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ 
ul. Wigury, ul. Piotrkowska i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława 
Kostki/ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza,  
ul. Sienkiewicza/ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza/al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima,  
ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta. 
Opis – wytyczenie i wymalowanie, w technologii grubowarstwowej, śluz rowerowych  
na 10 skrzyżowaniach w rejonie śródmieścia. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa 
rowerzystów i pozostałych użytkowników ruchu. 

25 200,00 S0038 

35. Budowa placu zabaw na działce S2-133/25 oraz uregulowanie sprawy wyprowadzania psów  
na terenie działki S2-133/14 poprzez postawienie koszy na ekskrementy i regularne ich 
opróżnianie. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa placu zabaw i terenu rekreacyjnego w skład którego wejdą: piaskownica, 
wielofunkcyjny zestaw do zabawy, ławki dla dorosłych oraz płotek otaczający. Na działce  
S2-133/14 mają stanąć kosze na ekskrementy dla psów.  

217 000,00 S0039 
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36. Popłyń rikszą przez Łódź. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska, Manufaktura, Księży Młyn, pałac Scheiblera, pałac Poznańskiego. 
Opis – zaprojektowanie i zamówienie 30 jednakowych riksz o wyglądzie kojarzącym się z Łodzią; 
przygotowanie 5 oznaczonych punktów parkingowych dla riksz; zaprojektowanie i zamówienie 
uniformów dla kierowców riksz; opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie 
szkoleń dla rikszarzy; przygotowanie oferty sprzedaży powierzchni reklamowej; opracowanie tras 
turystycznych po Łodzi. 

403 000,00 S0040 

37. Parking wewnątrzosiedlowy. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza tuż przy skrzyżowaniu z ul. Brzeźną, w pasażu Abramowskiego. 
Opis – parking utwardzony płytami ażurowymi na 20 stanowisk parkingowych. Zakres robót 
obejmuje: roboty ziemne, ułożenie płyt umożliwiających wegetację trawy i wykonanie obrzeży. 

50 000,00 S0041 

38. Naprawa oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych chodników 
przy przejściach dla pieszych w okolicy Parku Staromiejskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – naprawa chodników (użycie płyt guziczkowych) i niwelacja krawężników w okolicach 
przejść dla pieszych. Zmiany te mają poprawić komfort i bezpieczeństwo osób z wózkami 
dziecięcymi oraz niepełnosprawnych. 

17 547,83 S0042 

39. Poprawa bezpieczeństwa i możliwość rekreacji dla mieszkańców Śródmieścia na skwerze  
przy ul. 6 Sierpnia nr 5. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przystosowanie skweru do użytkowania przez dzieci i osoby starsze poprzez ustawienie  
na nim urządzeń dla dzieci, ogrodzenie go, zainstalowanie monitoringu i oświetlenia. 

60 000,00 S0043 

40. Wsparcie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa, 
ul. Ogrodowa 22, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – doposażenie świetlicy środowiskowej w sprzęt sportowo-rekreacyjny, pomoce dydaktyczne 
i logopedyczne oraz sprzęt biurowy i audiowizualny. Celem jest pomoc dzieciom i młodzieży  
z rodzin dysfunkcyjnych i z rejonów podwyższonego ryzyka wystąpienia zachowań 
niepożądanych. 

56 000,00 S0044 

41. Oświetlenie i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul. Tamka 16. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana uszkodzonego sprzętu i ławek na placu zabaw oraz instalacja oświetlenia 
zwiększającego ochronę osób i mienia. 

99 000,00 S0046 

42. Remont muru oporowego z ogrodzeniem – plac zabaw przy ul. Tamka 16. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont muru oporowego i ogrodzenia placu zabaw, w skład którego to remontu wchodzą: 
rozbiórka starej ściany oporowej, budowa nowej, wycinka okolicznych (przeszkadzających) 
drzew, prace porządkowe i rekultywacja terenu. Zadania te mają znacząco poprawić 
bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw oraz pozostałych osób. 

125 436,00 S0047 

43. Profesjonalne oświetlenie reprezentacyjnych kamienic miejskich. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 41, 77, 100, 102, 106, 113, 153. 
Opis – sfinansowanie profesjonalnego oświetlenia elewacji frontowych reprezentacyjnych 
kamienic należących do Miasta. Założony efekt ma być zbliżony do prezentowanego na Light 
Move Festival. W ramach realizacji  projektu Miasto ma ogłosić przetarg (na projekt i wykonanie 
oświetlenia), którego warunkiem ma być zapis o konieczności przedstawienia oświetlenia 
próbnego wybranej kamienicy.  

1 114 000,00 S0048 

44. Dodatkowe studzienki odpływowe na pl. Pokoju. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zwiększenie liczby studzienek burzowych oraz stworzenie po prawej stronie, na skraju 
wschodniej jezdni ulicy Uniwersyteckiej niewielkiego, bezpiecznego dla pieszych zagłębienia 
(rynsztoku) odbierającego wodę z ulicy do studzienek burzowych.  

475 000,00 S0050 

45. Przejście dla pieszych na ul. Uniwersyteckiej. 
Lokalizacja – ul. Uniwersytecka na wys. nr 33. 
Opis – wymalowanie przejścia dla pieszych oraz przystosowanie infrastruktury pieszej do potrzeb 
owego przejścia na wysokości klatki schodowej posesji nr 35. Zadanie uzasadniane jest dużą, 
wynoszącą 300 m odległością między obecnymi przejściami. 

4 000,00 S0051 
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46. Przejścia dla pieszych po dwóch stronach przystanków. 
Lokalizacja – skrzyżowanie ul. Narutowicza/ul. Kopcińskiego, pl. Dąbrowskiego. 
Opis – wymalowanie pasów oraz usunięcie barierek dla pieszych by umożliwi ć dojście  
do przystanku z obu jego krańców; tam gdzie to konieczne obniżenie krawężników i uzupełnienie 
chodnika. 

16 000,00 S0053 

47. Drzewa i separatory na ul. Uniwersyteckiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zasadzenie drzewek w miejscach przerzedzonych oraz zabezpieczenie miejsca słupkami. 
Słupki mają chronić nie tylko drzewka, ale i trawę, która ma zostać posadzona w miejscach tego 
wymagających. Zadanie ma nie tylko wymiar ekologiczny i estetyczny, ale zdaniem kierowców  
i mieszkańców znacznie poprawia bezpieczeństwo. 

1 365 630,00 S0054 

48. Plac zasilany zabawą. 
Lokalizacja – pasaż Rubinsteina. 
Opis – w ramach zadania powstanie plac zabaw, którego urządzenia będą zasilane energią 
odnawialną, kinetyczną. Plac zabaw będzie wyposażony w urządzenia umożliwiające jego 
funkcjonowanie w ciągu całego roku. Dzięki energii wytwarzanej przez urządzenia będzie można 
zasilać oświetlenie placu zabaw, podgrzewanie nawierzchni etc. Urządzenia będą zaprojektowane 
przez studentów PŁ we współpracy ze studentami ASP, pod patronatem redakcji magazynu 
PURPOSE oraz serwisu internetowego „Ładnie naprawdę”. Plac zabaw zostanie wykonany  
przez jedną z firm specjalizujących się w budowie placów zabaw. Plac ma być promocją nauki, 
techniki oraz dobrego wzornictwa. 

185 000,00 S0055 

49. Rewitalizacja parku im. Sienkiewicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rewitalizacja parku obejmuje następujące zadania: dokumentację projektową, rozebranie 
chodników i ułożenie nowych, montaż stojaków rowerowych i zrobienie podjazdów rowerowych, 
zasadzenie drzew lub krzewów, wymianę koszy na śmieci, wymianę ławek, odrestaurowanie 
fontanny. 

406 000,00 S0056 

50. Remont części pl. Komuny Paryskiej wraz ze skwerem. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach remontu planuje się naprawę nawierzchni drogi, wymianę i montaż chodników, 
latarni, mebli miejskich, koszy na śmieci, ławek, ozdobnych słupków odgradzających  
oraz uporządkowanie zieleni. Optymalne byłoby nadanie wymienionym elementom spójnej 
stylistyki, nawiązującej do stylistyki z ul. Piotrkowskiej bądź parku Źródliska. 

310 000,00 S0057 

51. Rewitalizacja parków im. Staszica i im. Matejki wraz z monitoringiem poprawiającym 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - Park Staszica: murek od strony ul. Uniwersyteckiej, usunięcie krzaków na środku parku, 
wymiana lamp, odnowienie ławek. Park Matejki: instalacja monitoringu parku, uzupełnienie drzew 
i krzewów, rozważenie sposobu zagospodarowania części po placu zabaw w płn.-zach. części 
parku lub doposażenie placu zabaw. 

1 150 000,00 S0058 

52. Poprawa bezpieczeństwa na fragmencie ul. Sienkiewicza. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza przy pl. Komuny Paryskiej. 
Opis – zmiana przejścia dla pieszych przez zamontowanie przed przejściem progów wyspowych 
spowalniających ruch. Zamiana ta ma poprawić bezpieczeństwo, uniemożliwiając rozwijanie 
wysokich prędkości. 

20 000,00 S0059 

53. Rewitalizacja i remont parku im. Staszica. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach rewitalizacji parku należy m.in: meble miejskie oraz ustawić szklaną tablicę 
informacyjną o historii i genezie parku. 

188 300,00 S0060 

54. Rekultywacja trawników oraz montaż barierek przy ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – południowa strona ul. Narutowicza od ul Lindleya do ul. Wierzbowej. 
Opis – rekultywacja trawników oraz zasadzenie drzew i krzewów, wymiana krawężników  
od strony chodników, postawienie słupków i barierek ochronnych przy przejściach dla pieszych 
oraz jezdni w miejscach, w których ich brakuje. 

34 782,00 S0061 

55. Ławki i drzewa na ul. Narutowicza od ul. Kilińskiego do ul. POW. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie ma na celu zmianę sposobu użytkowania chodnika na odcinku od ul. Kilińskiego 
do ul. POW przez usunięcie z tego miejsc parkingowych dla samochodów i stworzenie w tym 
miejscu miejsca przyjaznego dla ludzi przez zasadzenie drzew, postawienie ławek oraz słupków. 

138 400,00 S0062 
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56. Wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku od pl. Wolności  
do ul. Zielonej/ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami w liczbie 25 szt. na w/w odcinku. 
Zadanie obejmuje usługę nasadzenia drzew i ich utrzymania na rok 2014. 

164 500,00 S0063 

57. Rekultywacja trawników na ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – ul. Narutowicza na wysokości posesji 69 i 75. 
Opis – rekultywacja zniszczonych trawników na w/w obszarze oraz zasadzenie na nich dodatkowej 
roślinności (np. kwiatów), w celu ich zabezpieczenia konieczny jest także montaż słupków. 

36 258,00 S0064 

58. Zielone ściany. 
Lokalizacja – Ściany szczytowe wybranych kamienic miejskich (nasadzenia na działkach 
należących do Miasta), działki miejskie - 18 lokalizacji. 
Opis - obsadzenie pnączami ślepych ścian szczytowych kamienic oraz zagospodarowanie frontów 
pustych działek zielenią (wysokie trawy), budowa rusztu wsporczego, rekultywacja terenu. 

47 700,00 S0065 

59. Parking rowerowy na Lumumbowie. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa zadaszonego parkingu rowerowego na 50 rowerów. Na parking składa się  
5 zadaszonych wiat, w których znajduje się po 5 stojaków rowerowych U-kształtnych. 

80 000,00 S0066 

60. Plac zabaw, al. Kościuszki 120. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – plac zabaw, ogrodzenie terenu, przygotowanie terenu pod wyłożenie maty ochronnej  
do zabawy, zakup urządzeń i ich montaż, instalacja 2 kosze na śmieci, 2 ławek, stojaków 
rowerowych, chodnika okalającego teren. Celem zadania jest stworzenie bezpiecznego miejsca  
do zabawy dla dzieci. 

136 000,00 S0068 

61. Bezpieczne przechodzenie przez ul. Narutowicza na odcinku między Radiostacją  
a ul. Kopcińskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie obejmuje: ustawienie sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe tramwaju z krańcówki 
na Radiostacji oraz na ul. Narutowicza/Matejki, budowę wysepki dla przechodzących  
na ul. Narutowicza - przesunięcie przystanku linii 12. Zadanie ma znacznie poprawić komfort  
i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i łodzian.. 

310 000,00 S0069 

62. „Człowieku, nie śmieć” – zakup i ustawienie dwóch koszy na śmieci na rogu al. Kościuszki  
i al. Mickiewicza. 
Lokalizacja – jw. (obręb S7, działki 19/21, 19/43 i 19/23). 
Opis – zakup i ustawienie dwóch dużych koszy na śmieci w okolicach przejścia dla pieszych,  
przy przystanku autobusowym. 

5 000,00 S0070 

63. Uporządkowanie terenu otoczenia budynku szkolnego oraz założenie ogródka szkolnego przy SP 2 
na „Manhattanie”. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: przeprowadzenie prac projektowych, ułożenie chodników  
z kostki (zamiast starych chodników płytowych), naprawę drogi gospodarczej (wymiana 
krawężników, naprawa wylewki betonowej, zmiana przebiegu chodników), naprawę ogrodzenia, 
zbudowanie ogródka szkolnego, budowę oświetlenia placu zabaw, wykonanie nasadzeń drzew, 
remont piaskownicy, budowę zadaszenia wejścia do szkoły, postawienie ławek i koszy na śmieci 
na terenach zielonych, naprawę murków klinkierowych. 

199 100,00 S0071 

64. Wymiana starych podłóg parkietowych w SP 2, ul. Sienkiewicza 137/139, na podłogi PCV. 
Lokalizacja – jw. (obręb S8, działki nr: 59/42, 59/54). 
Opis – wymiana podłóg parkietowych w salach dydaktycznych i na korytarzach.  W skład zadania 
wchodzi min: demontaż i wywóz starych parkietów, przygotowanie podłoża, montaż wykładzin 
PCV (spełniających wymagane normy). Zdanie naprawy podłóg zostało nakazane  
przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. 

150 000,00 S0072 

65. Jeden dzień – dwa światy. 
Lokalizacja – teren zielony u zbiegu ulic Abramowskiego i Sienkiewicza. 
Opis – zadaniem jest przeprowadzenie dwóch festynów, z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki,  
dla dzieci i ich rodzin. Ich charakter będzie edukacyjno – rozrywkowy. Tematem przewodnim 
festynów będą: „Boże Narodzenie w różnych kulturach” oraz zdrowie, ekologia i higiena życia. 
Teren, na którym odbędą się festyny leży pomiędzy enklawą biedy a osiedlem apartamentowców. 
Stąd, w myśl tytułu projektu, festyny mają integrować świat dzieci bogatych i biednych. 

17 280,00 S0073 
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66. Uporządkowanie terenu trawnika, położenie chodnika oraz remont chodnika. 
Lokalizacja – trawnik (narożnik ul. Pomorskiej i ul. Wschodniej przed nr 11 przy ul. Pomorskiej). 
Chodnik (ul. Wschodnia po str. wsch. od ul. Pomorskiej do nr 20 przy ul. Wschodniej i dalsze 
naprawy punktowe w kierunku ul. Północnej). 
Opis - wyrównanie terenu trawnika oraz ułożenie płyt ażurowych, położenie chodnika  
oraz naprawy punktowe chodnika wzdłuż ul. Wschodniej.  

140 000,00 S0074 

67. Bieg Ulicą Piotrkowską – rozbiegana – zdrowa Łódź. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska, Las Łagiewnicki, Park Staromiejski, Rynek Manufaktury. 
Opis – zadanie obejmuje przeprowadzanie cyklicznych zajęć biegowych na terenie Lasu 
Łagiewnickiego oraz zorganizowanie biegu ul. Piotrkowską. W ramach realizacji zadania 
zaplanowano: wytyczenie i zabezpieczenie trasy, wykonanie atestu trasy, zmianę organizacji 
ruchu, wykonanie koszulek dla zawodników oraz medali, prowadzenie biura zawodów oraz relacji 
z nich, w tym także elektroniczne pomiary zawodów. Zadanie oprócz promocji sportu wśród 
mieszkańców województwa łódzkiego, ma także aktywować w tym kierunku osoby 
niepełnosprawne.  

81 600,00 S0075 

68. Remont kuchni i stołówki szkolnej przy SP 175, ul. Pomorska 27. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kompleksowy remont kuchni i stołówki szkolnej, w którego skład wchodzi m.in.: naprawa 
ścian, prace malarskie, wymiana wentylacji, wymiana glazury i terakoty (na podłogę 
antypoślizgową), wymiana drzwi, okien oraz mebli na stołówce. 
Uzasadnieniem jest zły stan w/w pomieszczeń, które funkcjonują w obecnym kształcie bez zmian 
od 1963r. 

270 000,00 S0076 

69. Co po szkole? Świetlica czy ulica? 
Lokalizacja – Śródmieście. 
Opis – celem zadania jest wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, które w terminie 
styczeń – grudzień 2014 będą realizować kompleksowy model pracy oparty na 2 zasadniczych 
filarach: praca środowiskowa, czyli m.in. codzienne dożywianie, udostępnianie ciepłego  
i bezpiecznego schronienia, pomoc w nauce, współpraca z rodziną dziecka itp.; wsparcie 
terapeutyczne, oparte na socjoterapii, którego celem mają być zmiany zachowań aspołecznych,  
a także rozwijanie pozytywnych pasji i zainteresowań. 

484 122,00 S0078 

70. Akcja „Zazielenianie dachów”. Ogród dachowy/Kawiarnia/Taras Widokowy – modelowa 
adaptacja strychu/dachu przy ul. Piotrkowskiej. 
Lokalizacja – w budynku remontowanym przez Miasto w ramach Programu "Mia100 Kamienic" 
lub innych obiektach przewidzianych do modernizacji wskazanych przez Miasto. 
Opis – Stworzenie lokalu użytkowego w strefie strychów/dachów sródmieścia o powierzchni  
200 m2-600 m2 funcjonującego jako kawiarnia, taras widokowy, ogród zimowo-letni  
z wygospodarowanym ogrodem dachowym. Lokal ten Miasto udostepni wybranemu najemcy. 

2 000 000,00 S0079 

71. „Staszic” łączy generacje. 
Lokalizacja – Park im. Staszica. 
Opis – projekt zakłada modernizację parku przy zachowaniu jego zabytkowego charakteru  
i obejmuje m.in: zainstalowanie ekologicznego WC, montaż stojaków rowerowych, odnowienie 
ławek, adaptację alei na tor rolkarski, instalację stołu do ping-ponga, instalację liny do zjeżdżania 
(tyrolki) oraz rozbudowę placu zabaw. 

202 000,00 S0084 

72. Ustawienie w centrum Łodzi słupów ogłoszeniowych do bezpłatnego plakatowania. 
Lokalizacja – Śródmieście. 
Opis – rozstawienie w w/w obszarze słupów ogłoszeniowych, aby każdy zainteresowany mógł 
bezpłatnie ogłosić na nich swoje wydarzenie. 

200 000,00 S0085 

73. Modernizacja boiska szkolnego, remont ogrodzenia, urządzenie mini parku dla uczniów, 
rozbudowa zewnętrznego monitoringu. 
Lokalizacja – PG 3, ul. Zacisze 7/9. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej i ręcznej ze sztuczną nawierzchnią 
tartanową i wysokim ogrodzeniem. Składowe części zadania to: modernizacja boiska szkolnego, 
remont ogrodzenia, urządzenie mini parku dla uczniów oraz rozbudowa monitoringu. Głównym 
celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli dzieci i młodzieży korzystających  
z obiektu. 

1 000 000,00 S0086 

74. Odnowienie podwórek śródmiejskich. 
Lokalizacja – ul. Włókiennicza 14, ul. Piramowicza 8. 
Opis – zdanie polega na odnowieniu i zazielenieniu podwórek i obejmuje prace związane z 
wywiadem środowiskowym, prace projektowe, kosztorysowe oraz wykonawcze. 

276 000,00 S0088 
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75. Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf czyli ulicę-podwórzec  
na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przekształcenie ul. Piramowicza w tzw. woonerf czyli „podwórzec miejski”. W skład 
zadania wchodzi m.in. położenie bruku wraz z podbudową, budowa zieleńców, ustawienie mebli 
miejskich, budowa placu zabaw i innych elementów rekreacyjnych. Realizacja zadania ma 
stworzyć atrakcyjną przestrzeń publiczną poprawiającą wygląd miasta  i bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

1 600 000,00 S0089 

76. Rewitalizacja tkanki społecznej poprzez rewitalizację tkanki architektonicznej, ul. Wschodnia 50. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rewitalizacja podwórza przy ul. Wschodniej 50 (zabezpieczenie oficyn) a następnie nadanie 
mu charakteru przestrzeni publicznej. Zadanie obejmuje następujące prace: zabezpieczenie ścian  
i elewacji, budowę boiska z nawierzchnią tartanową, instalację elementów małej architektury, 
montaż oświetlenia, budowę sceny betonowej i stworzenie trawnika. Realizacja zadania ma na celu 
zagospodarowanie przestrzeni i zwiększenie jej użyteczności społecznej. 

500 000,00 S0090 

77. „Śpiew, taniec… miasto!”. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska (od ul. Struga do ul. Zamenhoffa), amfiteatr w Parku Julianowskim. 
Opis – zdanie obejmuje organizację 4 koncertów promujących muzykę klasyczną. Zakłada 
wspólne śpiewanie oraz naukę postaw tańca dawnego. 
Zadnie przybliża muzykę klasyczną i dawny taniec. 

44 100,00 S0091 

78. Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w parku im. Staszica w urządzenia do zabaw 
ruchowych dla dzieci i młodzieży. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyposażenie istniejącego palcu zabaw w nowe elementy takie jak: karuzele, huśtawki, 
plansze do gier. Zadanie obejmuje m.in. przygotowanie projektu, przygotowanie terenu, zakup 
urządzeń oraz wprowadzenie zmian ułatwiających dostęp do placu osobom na wózkach  
i poprawiających bezpieczeństwo. Celem jest stworzenie warunków korzystnych dla 
prawidłowego rozwoju psychomotorycznego uczestników. 

130 000,00 S0092 

79. Ławki przy ul. Tamka. 
Lokalizacja – skrzyżowanie ulic Tamka i Pomorskiej (działki 1/13 i 39/18) oraz skrzyżowanie 
działek 1/4, 39/10, 1/37, 39/27. 
Opis – zadanie polega na ustawieniu 3 ławek na skwerach w w/w miejscach. Celem jest 
umożliwienie odpoczynku okolicznym mieszkańcom. 

3 000,00 S0094 

80. Szpaler drzew na ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – w miejsce wyburzonej pierzei w okolicach „Kaskady”. 
Opis – zadanie polega na posadzeniu szpaleru drzew wzdłuż ul. Narutowicza. Zadanie ma 
poprawić jakość przestrzeni publicznej. 

40 878,00 S0095 

81. Odnowienie, remont, zazielenienie i wyposażenie w elementy małej architektury pięciu podwórek 
śródmiejskich. 
Lokalizacja – obszar realizacji lokalny, dzielnicowy z potencjałem wzrostu do rangi zadania 
ogólnomiejskiego. W szacowanym koszcie zadania planuje się wykonanie działań dla co najmniej 
pięciu podwórek, powinna powstać na drodze oceny zasadności wdrożenia projektów  
i wykonawstwa. W trakcie doboru lokalizacji uwzględnić trzeba warunki techniczne i ewentualne 
planowane inwestycje, warunki formalno-prawne i własnościowe ( budynki i podwórka gminne ) 
tak, aby działanie było zgodne z zasadami gospodarności. W przypadku wykonania dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej dopuszcza sie możliwość rozłożenia środków przeznaczonych  
na zadanie na większą ilość podwórek. Wymaga się, aby opisywane działanie prowadzić  
w odpowiedniej kolejności tzn. wyłącznie przypadku stwierdzenia odpowiedniego stanu 
technicznego istotnych elementów obiektu, tak aby prace realizowane po działaniach naprawczych 
i zabezpieczających dla części wspólnej działań ( np. gdy nastąpi odnowienie i zabezpieczenie 
fundamentów i elewacji, można wykończyć posadzkę w pełnym zakresie podwórka/skweru). 
Opis – Prace projektowe (przygotowawcze ), interdyscyplinarne, pełnobranżowe projekty 
podwórek. Prace wykończeniowe ( wykonywanie robót budowlanych, remontowych związanych 
w wykonywaniem nowoprojektowanej posadzki , instalacji podziemnych i małej architektury) 
form przemysłowych i zazielenienia. 

1 400 000,00 S0096 
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82. Rewitalizacja podwórka przy ul. Nawrot 30. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie obejmuje: wymianę nawierzchni podwórka, wydzielenie miejsc parkingowych  
dla samochodów, zainstalowanie pasów światła, stworzenie niewielkiej sceny, wyznaczenie 
miejsca pod plac zabaw, stworzenie miejsc zieleni i wydzielenie osobnego miejsca na śmietnik. 
Celem głównym jest poprawa jakości życia mieszkańców. 

300 000,00 S0097 

83. Wolna przestrzeń w parku im. Staszica. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – stworzenie wolnej przestrzeni związanej z odtworzeniem trawnika oraz przesadzeniem 
rosnących tam krzewów. Zmiana ta ma wpłynąć na estetykę (czystość) przestrzeni oraz poprawić 
bezpieczeństwo. 

30 000,00 S0098 

84. „Fontanna Staszica” – odtworzenie i wykonanie istniejącej do lat 90-tych fontanny w stawie  
na terenie parku im. Staszica. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania obejmuje m.in. przygotowanie projektu, wykonanie i montaż fontanny, 
nadzór nad realizacją inwestycji. Celem jest odtworzenie dawnego wizerunku parku. 

90 000,00 S0099 

85. Przyjazny pl. Dąbrowskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ustawienie na placu Dąbrowskiego słupków uniemożliwiających parkowanie samochodów. 
Celem jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. 

11 000,00 S0100 

86. Tablica interaktywna. 
Lokalizacja – ZSP 3 (pracownia języka niemieckiego). 
Opis – kupno i montaż tablicy interaktywnej w sali językowej (pracownia języka niemieckiego). 

5 000,00 S0101 

87. Modernizacja chodników i miejsc parkingowych po nieparzystej stronie al. Kościuszki na odcinku 
od ul. Zamenhofa do pasażu Rynkowskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – położenie na wskazanym odcinku płyt chodnikowych na całej szerokości chodnika i miejsc 
parkingowych o odpowiednich nachyleniach. 

850 000,00 S0102 

 

e) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 
na 2014 r. w rejonie Widzew. 

 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszt szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Budowa połączenia ul. Nurta-Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego – droga dojazdowa  
do osiedla mieszkalnego. 
Lokalizacja – działka 198/12 i 204/10 w obrębie W-30. 
Opis – budowa 70 m, nowego odcinka drogi, przebudowa drogi na odcinku 80 m.; wykonanie 
jezdni o szerokości 6 m; wykonanie obustronnych chodników; budowa odwodnienia, 
oświetlenia oraz usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną. 

500 000,00 W0001 

2. Utwardzenie płytami betonowymi nawierzchni ul. Krokusowej na odcinku od ul. Telefonicznej 
do ul. Graniowej. 
Lokalizacja – jw.  
Opis – Wskazany odcinek, jako jedyny w ciągu ul. Krokusowej, jest drogą gruntową o bardzo 
słabej i dziurawej nawierzchni. Jednocześnie ma charakter zlewowy - w przypadku wystąpienia 
opadów zbiera się tam woda odprowadzana z okolicznych ulic, w tym ul. Graniowej  
i ul. Telefonicznej. Opady powodują znaczne ubytki w drodze. Realizacja zadania zakłada: 
sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie podbudowy żwirowej, wykonanie podsypki piaskowej, 
ułożenie drogowych płyt betonowych, zalanie szczelin dylatacyjnych masą uszczelniającą, 
montaż krawężników. 

1 400 000,00 W0002 

3. Budowa oświetlenia ul. Wodospadowej. 
Lokalizacja – ul. Wodospadowa na odcinku od nr 22 do nr 54. 
Opis – ustawienie 5-7 słupów oświetleniowych oraz zamontowanie opraw oświetleniowych  
na odcinku ok. 250 m. 

150 000,00 W0003 
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4. Boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy SP 139 przy ul. Giewont 28. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przygotowanie terenu i realizacja zadania wraz z wykonaniem projektu budowlanego  
i nadzorem budowlanym. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zabezpieczenia terenu należy 
dodatkowo zapewnić monitoring obiektu. 

1 270 000,00 W0004 

5. Budowa ul. Piasta Kołodzieja wraz z infrastrukturą na odcinku 350 metrów na północ  
od ul. Zakładowej. 
Lokalizacja – działka nr W35-9/7 na osiedlu Olechów. 
Opis – budowa drogi lokalnej jednojezdniowej, z dwoma pasami ruchu wykończonej 
krawężnikiem, przyległym do jezdni chodnikiem o szer. 2 m, drogi lokalnej wraz ze 
skrzyżowaniem i podjazdami do posesji na 350 m w ciągu ul. Piasta Kołodzieja. Prędkość 
projektowa  dla ww. drogi to 40 km/h.  Chodnik na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Mieszka I 
ma znajdować się po wschodniej stronie drogi, natomiast na odcinku od ul. Mieszka I  
do ul. Bolesława Krzywoustego po stronie zachodniej. Zadanie zakłada również wykonanie 
sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub bytowo-gospodarczej i deszczowej wraz z wpustami 
drogowymi, wybudowanie oświetlenia (ok. 10 latarni co 35 m), podbudowy drogi i warstwy 
asfaltowej, a także nasadzenie zieleni w postaci niskopiennych drzewek ozdobnych  
oraz krzewów. 

1 400 000,00 W0005 

6. Boisko wielofunkcyjne przy SP 202 przy ul. Grabińskiej 3. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie ogrodzenia o długości ok. 150 m wysokości 4 m ze sztywnej siatki; 
wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 45x30 m 
przystosowanego do montażu słupków do wieszania siatki do piłki siatkowej i do tenisa, 
wyposażenie boiska i zaplecza w: 2 bramki do piłki ręcznej z siatkami (3x2m), 2 kosze do piłki 
koszykowej z uchylnymi obręczami (ustawione w poprzek boiska), 2 boksy z ławeczkami  
i wieszakami dla zawodników rezerwowych, 2 kontenery z szatniami i sanitariatami, trybuny  
na 150 osób, ogrodzenie boiska sztywną siatką o wys. 4-5 m z furtką. 

1 100 000,00 W0006 

7. Komputeryzacja biblioteki i zakup książek do bibliotek na Stokach. 
Lokalizacja – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia 1 i Filia 7, ul. Skalna 2. 
Opis – zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (komputery lub laptopy), drukarki 
wielofunkcyjnej (ksero, drukarka i skaner w jednym); kolorowej kserokopiarki oraz zakup 
nowego księgozbioru. 

50 000,00 W0007 

8.  Wykorytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Byszewskiej 37 na długości 1000 m  
w obrębie W-46. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – jw. 

250 000,00 W0008 

9. Remont ul. Neonowej, Elany, Stylonowej oraz wszystkich chodników w rejonie tych ulic. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – odtworzenie zamortyzowanej infrastruktury dróg i chodników na terenie osiedla; 
rozbiórka istniejącej nawierzchni ulic wraz z podbudową oraz wykonaniem nowej nawierzchni  
i chodników; rozbiórka zniszczonych ciągów pieszych i chodników przy budynkach i budowa 
nowych; przeprojektowanie szerokości uliczek i chodników z uwzględnieniem zatoczek  
do parkowania samochodów oraz nawierzchni z nowych materiałów. 

2 995 000,00 W0009 

10. Wykonanie remontu chodników i uliczek dojazdowych do kompleksu budynków w rejonie  
ul. Niciarnianej 12/14, 16, 18/20 i 22, ul. Kazimierza 7, 9, 11 i 16, al. Piłsudskiego 124/136  
i ul. Józefa 21, 23 i 25. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – odtworzenie zużytej infrastruktury chodników i uliczek dojazdowych na terenie osiedla; 
rozbiórka starych chodników stanowiących ciągi piesze wzdłuż budynków od strony klatek 
schodowych i od strony ul. Niciarnianej; budowa nowych chodników; odbudowa nawierzchni 
uliczek dojazdowych wzdłuż ul. św. Kazimierza 7 oraz wjazdu od ul. Tunelowej do budynku 
przy ul. Niciarnianej 22; naprawa chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy al. Piłsudskiego 
124/136 (od ul. Niciarnianej do stadionu Widzewa). 

2 141 000,00 W0010 
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11. Budowa nowej jezdni asfaltowej lub z płyt eko (z podbudową) oraz chodników  
na ul. Sędziwoja w szlaku obecnej jezdni gruntowej - długość drogi 300 mb., szerokość 14 mb. 
Lokalizacja - jw. 
Opis – wykonanie nowej nawierzchni jezdni (asfaltowej lub z płyt eko – jumbo)  
oraz chodników na całej długości ul. Sędziwoja (na starym szlaku drogi gruntowej); 
odnowienie i udrożnienie rowów melioracyjnych położonych wzdłuż ul. Przylesie 9,  
w części przyległej do ul. Sędziwoja. Dzięki tym działaniom uzyska się swobodny i pełny 
odbiór wód opadowych. 

343 805,00 W0011 

12. Linia autobusowa łącząca osiedla: Widzew Wschód i Mileszki. 
Lokalizacja – trasa: Feliksin, Dworcowa, Feliksińska, Wieńcowa, Rokicińska, Malownicza, 
Wiączyńska, Nowosolna, Pomorska, Frezjowa, Kosodrzewiny, Transmisyjna, Rokicińska. 
Opis – utworzenie dodatkowego połączenia autobusowego o nr 90A będącego rozszerzeniem 
istniejącej linii 90 o trasę j/w z wykorzystaniem istniejących przystanków autobusów linii 54  
i 91. 

2 652 348,11 W0012 

13. Termomodernizacja wraz z wymianą dachu strażnicy OSP Łódź – Sikawa. 
Lokalizacja – ul. Janosika 158/160. 
Opis – roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego wieńca, wykonanie nowej konstrukcji dachu 
budynku, termoizolacji dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu, tynkowanie i renowację 
kominów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – w tym wymianę dwóch bram garażowych, 
wykonanie elewacji budynku ze styropianu, zatopienie siatki i położenie tynku na elewacji. 

297 500,00 W0013 

14. Budowa i remont chodników wokół SP 199, ul. Elsnera 8. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zdjęcie płyt chodnikowych oraz nawierzchni betonowej, wyrównanie, utwardzenie  
i wydzielenie chodnika w części frontowej szkoły; przesunięcie ogrodzenia szkoły o 2 m, 
wyburzenie betonowego murku wzdłuż ogrodzenia szkoły, wyrównanie, utwardzenie  
i wydzielenie chodnika oraz wstawienie ograniczników; wyburzenie betonowego murku 
przylegającego do drogi asfaltowej i wstawienie pachołków; zdjęcie nawierzchni betonowej, 
wyrównanie, utwardzenie i wydzielenie chodnika w części łączącej wyjście ewakuacyjne  
z „Orlikiem” (od strony ul. Czernika); położenie nowej kostki w podanych powyżej 
lokalizacjach; zdjęcie nawierzchni asfaltowej przed szkołą, wyrównanie, utwardzenie  
i położenie nawierzchni z kostki. 

200 000,00 W0014 

15. Osiedlowe Centrum Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji – budowa boiska do siatkówki 
plażowej przy SP 203 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Pomorska 437, działka 234/13. 
Opis – wywóz ziemi oraz przygotowanie podłoża pod boisko, wykonanie drenażu 
filtracyjnego; instalacja studni rewizyjnej; wyłożenie boiska geowłókniną; zakup 3 szt. 
profesjonalnych słupków; zakup i montaż profesjonalnej trybuny boiskowej. 

23 150,00 W0015 

16. Wykonanie oświetlenia istniejącej ul. Nurta Kaszyńskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie projektu i zamontowanie latarni ulicznych. 

60 000,00 W0016 

17. Zagospodarowanie terenu przed blokiem 447 i 448 przy ul. Adwentowicza 6 i 8 wraz z budową 
miejsc parkingowych.  
Lokalizacja – jw. 
Opis – usunięcie „skarpy” przed bl. 447; wyrównanie i utwardzenie terenu; położenie kostki 
brukowej; na części pasa przed bl. 448 położenie płyt drogowych ażurowych (alternatywnym 
rozwiązaniem jest postawienie wysokiego krawężnika), rozwiązanie problemu różnicy 
poziomów między terenem inwestycji a pasem pieszo-jezdnym przed nieruchomością  
przy ul. Adwentowicza 6.  

337 000,00 W0017 

18. 
 

Rewitalizacja dojazdu do posesji położonych przy ul. Zbiorczej 2 i 2a, al. Piłsudskiego 89 oraz 
ich najbliższego otoczenia. 
Lokalizacja – uliczka stanowiąca dojazd do ww. numerów posesji. 
Opis – gruntowna naprawa bądź zbudowanie od nowa drogi dojazdowej do w/w posesji; 
zagospodarowanie wolnej przestrzeni wokół budynku wykorzystywanego przez ŁZE (naprawa 
skarpy); wydzielenie miejsc parkingowych; odnowienie szaty roślinnej. 

555 500,00 W0018 
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19. Boisko marzeń – zróbmy je razem - remont i modernizacja boiska szkolnego i terenu wokół 
boiska. 
Lokalizacja – boisko wielofunkcyjne i teren wokół boiska przy SP 33, ul. Lermontowa 7. 
Opis – całkowite pokrycie boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 36x20 m) nawierzchnią 
tartanową; postawienie bramek do piłki ręcznej (3x2 m); malowanie linii boiska do piłki 
ręcznej (36x20 m) oraz kortu do tenisa ziemnego z możliwością zamontowania siatki; 
stworzenie profesjonalnej bieżni (3 tory o szerokości 1m każdy, długość 120 m, wydłużony 
odcinek prostej do biegu krótkiego – 50m, nawierzchnia tartanowa); utworzenie skoczni w dal 
(długość rozbiegu 20m, wymiary piaskownicy 3,5x5 m, nawierzchnia tartanowa); postawienie 
ławeczek (5 szt.); posianie trawy. 

530 000,00 W0019 

20. Remont ul. Pomorskiej na terenie osiedla Nowosolna. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont winien polegać na frezowaniu istniejącej dziurawej nawierzchni asfaltowej  
i położeniu na całej szerokości nakładki asfaltowej z asfaltobetonu lub asfaltu, o grubości 4-5 
cm. Ponadto w celu odcinkowego odwodnienia drogi należy odnowić po zachodniej stronie 
drogi chociaż na kilku odcinkach rów przydrożny. Droga powinna być wyprofilowana  
w kierunku tych rowów przydrożnych czyli po przeciwnej stronie chodnika. Przy tym należy 
usunąć krawężniki ułożone na pewnym odcinku tej drogi po jej zachodniej stronie. Pozwoli to 
na spływ wód opadowych do rowów. Remont ww. pozwoli na oczekiwanie na obiecaną  
a ciągle przesuwaną w czasie inwestycję przebudowy tej drogi / ostatnio wstrzymano nawet 
prace projektowe tej rozbudowy, gdyż najpierw trzeba podobno doprowadzić do regulacji rzek, 
które umożliwi ą docelowe odwodnienie. 

2 750 000,00 W0021 

21. Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalne na Księżym Młynie przy SP 29. 
Lokalizacja – boisko SP 29, ul. Przędzalniana 70 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x45 m  
z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko do gier zespołowych o wymiarach 15x30 m  
z nawierzchnią poliuretanową, bieżnia prosta 60 m, trzytorowa z nawierzchnią poliuretanową 
zakończona piaskownicą do skoku w dal, mini trybuny na 100 miejsc, ciąg pieszy, piłkochwyty 
i oświetlenie); budowa amfiteatru – sceny z ekranem kina letniego z widownią dla 100 osób; 
modernizacja pomieszczeń na poziomie „O” szkoły przeznaczonych na salę audiowizualną  
ze sceną teatralną i pomieszczeniami pomocniczymi (magazynek sprzętu sportowego  
i audiowizualnego, garderoba); przebudowa dziedzińca szkoły z pasem zieleni i schodami  
z podjazdami dla wózków, parkingiem dla rowerów wraz z zabezpieczeniem zabytkowych 
drzew. 

1 410 000,00 W0023 

22. „X Estrada Giewont Łódź-Stoki 2014 – rodzinny piknik sportowy”. 
Lokalizacja – park im. gen. Zaruskiego, ul. Giewont 28. 
Opis – organizacja wydarzenia dla amatorskich grup wokalnych, przedszkoli, szkół (występy 
zespołów, animacje, konkursy sportowe), organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego, 
organizacja zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieciom w programie „Zdążyć z pomocą”, 
ewentualnie adopcji zwierząt ze schroniska; organizacja sceny, jej nagłośnienia i oświetlenia 
oraz oprawy akustycznej, ochrona estrady, reklama i akcje promocyjne oraz angaż prezenterów 
i wykonawców występujących na X Estradzie Giewont Łódź-Stoki 2014; zabezpieczenie 
wydarzenia (zaplecze sanitarne, ubezpieczenie, toi-toi). 

46 300,00 W0024 

23. Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Dobrej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zerwanie starej, prowizorycznie połatanej nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej. 

180 000,00 W0025 

24.  „Razem po lekcjach” – punkt bezpłatnych korepetycji szkolnych. 
Lokalizacja – SP 203, ul. Pomorska 437. 
Opis – pomoc edukacyjna dla uczniów i wsparcie dla ich rodziców poprzez prowadzenie 
otwartych, nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych; stworzenie punktu bezpłatnych korepetycji 
szkolnych; wynajęcie pomieszczeń w szkole w godzinach pozalekcyjnych; zatrudnienie  
3 studentów lub nauczycieli; zakup materiałów edukacyjnych. 

16 790,00 W0026 

25. Budowa miejsc postojowych w ciągu al. Hetmańskiej po zachodniej stronie, na odcinku  
od ul. H. Brodatego do ul. Zakładowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie ok. 40 miejsc postojowych w ciągu al. Hetmańskiej (najlepiej ukośnych). 

200 000,00 W0027 
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26. Plac sportów miejskich (Street workout Park). 
Lokalizacja – Park nad Jasieniem. 
Opis – wykonanie parku do uprawiania sportów miejskich (parkour, gimnastyka, kalistenika, 
crossfit oraz inne dyscypliny); zaprojektowanie i wykonanie potrzebnych przyrządów 
składających się z różnego rodzaju drążków i drabinek. 

111 987,00 W0028 

27. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszego przy ul. Lodowej od posesji 
nr 88 (przystanek autobusowy 69) do posesji nr 94 (wjazd na posesję). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zaprojektowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji; wybudowanie chodnika  
oraz uporządkowanie terenu od chodnika do granicy pasa drogowego. 

180 000,00 W0029 

28. Udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicy Neonowej i ul. Józefa 17. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rejon ul. Neonowej 3, 5, 7 i 9 (przegląd kanału deszczowego Ø250 dł. 128 mb., 
wycinanie korzeni, płukanie i czyszczenie 2 wpustów ulicznych, czyszczenie 2 studni 
betonowych, a także przegląd kanału deszczowego Ø200 dł. 140 mb., wycinanie korzeni, 
płukanie i czyszczenie 2 wpustów ulicznych, czyszczenie 4 studni betonowych); rejon  
ul. Józefa 17 (przegląd kanału deszczowego Ø150 dł. 35 mb., czyszczenie kanału, wycinanie 
korzeni, płukanie i czyszczenie 2 wpustów ulicznych, a także przegląd kanału deszczowego 
Ø200 dł. 125 mb., czyszczenie kanału, płukanie i czyszczenie jednego wpustu ulicznego). 
Wykonanie zadań tylko w części, która stanowi mienie Miasta. 

30 000,00 W0030 

29. Instalacja sygnalizacji świetlnej lub zmiana oznakowania pionowego. 
Lokalizacja – skrzyżowanie ulic Fabrycznej i Przędzalnianej. 
Opis – jw. 

400 000,00 W0031 

30. Wymiana uszkodzonej nawierzchni i naprawa studzienek kanalizacyjnych. 
Lokalizacja – cała ul. Popowskiego, a także teren wokół wieżowców przy ul. Fabrycznej 16a  
i ul. Popowskiego 5.  
Opis – wymiana uszkodzonej nawierzchni betonowej na kostkę betonową o grubości 10cm 
oraz naprawa studzienek kanalizacyjnych. 

400 000,00 W0032 

31. Budowa ok. 60 miejsc postojowych. 
Lokalizacja – ul. Popowskiego. 
Opis – jw. 

227 750,00 W0033 

32. Naprawa i modernizacja murków oporowych – zaplecze nieruchomości, ul. Szczytowa 3/9. 
Lokalizacja – jw., od klatki nr 3 do 9 oraz odcinek murku wzdłuż szczytu klatki nr 9. 
Opis – zbicie starego popękanego tynku, odgrzybienie, remont muru oraz położenie nowego 
strukturalnego lub mozaikowego murku; naprawa 4 szt. schodów (do każdej klatki jedno 
wyjście). 

25 832,41 W0034 

33. Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Czwórka”. 
Lokalizacja  - SP 4, al. Piłsudskiego 101. 
Opis – położenie wokół ogródka z „podcieni szkoły” pasów z kostki brukowej; wykonanie 
nowego ścieku wodnego; remont parkanu (skucie starego tynku, położenie nowego, 
pomalowanie murka i pokrycie go dachówką); wykonanie profesjonalnej skoczni do skoku  
w dal (z torem rozbiegowym, belką odbicia i piaskownicą); postawienie 2 betonowych stołów 
do tenisa stołowego oraz 1 stołu typu piłkarzyki; wydzielenie miejsca na rekreację dla dzieci 
(drewniany domek, bujaki, huśtawka wagowa); ustawienie 4 ławek parkowych; ustawienie  
w podcieniach szkoły –gazonów z kwiatami; odrestaurowanie lub wymiana drzwi wejściowych 
do szkoły; renowacja filarów w podcieniach i na zewnątrz (z zachowaniem ich 
dotychczasowego wyglądu). 

191 790,00 W0035 

34. Budowa utwardzenia terenu przy jezdni przy budynkach zlokalizowanych  
przy ul. Przybyszewskiego 252, 254 i 258. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – utwardzenie terenu o powierzchni 494,64m² poprzez położenie betonowych płyt typu 
Meba, obsianie otworów w płytach trawą, posadzenie krzewów ozdobnych na obrzeżach 
utwardzenia. 

198 656,00 W0036 

35. Park Osiedlowy. 
Lokalizacja – teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki. 
Opis – wymiana chodnika betonowego na kolorową kostkę brukową, co przyczyni się  
do stworzenia alei parkowej o długości 100 m i szerokości 4 m; zamontowanie 5 szt. 
elektrycznych latarni parkowych z jednej strony; zamontowanie po obu stronach alei 10 szt. 
ławek parkowych; obsadzenie terenu drzewami liściastymi (np. około 200 szt. klonów 
kulistych). 

127 000,00 W0037 
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36. Szatnia uczniowska SP 4, al. Piłsudskiego 101. 
Lokalizacja – jw. (działka W26-33/2). 
Opis – remont podłóg i ścian, zabudowanie biegnących pod sufitem rur od wody i gazu, zakup 
szafek uczniowskich, instalacja monitoringu wizyjnego. 

117 500,00 W0038 

37. Naprawa chodnika miejskiego poprzez wymianę płyt; na odcinku od ul. Milionowej  
w kierunku TESCO. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana istniejących płyt chodnikowych (0,5x0,5 m) na nowe lub kostkę betonową  
na całej powierzchni chodnika (ok. 230x0,6 m), wybudowanie 2 nowych odcinków chodnika  
w miejsce obecnie ułożonych na trawie płyt (17x1,5 m każdy); wymiana istniejących płyt 
chodnikowych (0,5x0,5 m) na nowe lub kostkę betonową na całej powierzchni chodnika 
zachodniego (ok. 30x2 m); nasadzenie na skwerze wokół chodników krzewów ozdobnych  
w miejsce nieskoszonej trawy (ok. 7x17 m, 13x17 m, 7x17 m). 

200 000,00 W0039 

38. Budowa chodnika wraz z zatokami parkingowymi i parkingiem, ul. Milionowa od ul. Haśka  
do ul. Lodowej. 
Lokalizacja –  jw. 
Opis – wykonanie z płyt chodnikowych lub kostki betonowej chodnika po południowej stronie 
ul. Milionowej; wykonanie zatoki parkingowej na wysokości budynku Milionowa 261  
(114x3 m) w odległości 5 m od krawężnika jezdni; wykonanie parkingu na wysokości garaży 
wielopoziomowych (113x3 m) bezpośrednio przy krawężniku jezdni; wykonanie zatoki 
parkingowej na wysokości budynku Milionowa 243 (120x3 m) w odległości 5 m  
od krawężnika jezdni; wykonanie zatoki parkingowej z ażurowych płyt betonowych  
o wymiarach 95 m x 5 m; wykonanie parkingu z dojazdem (szerokość 6 m) z kostki betonowej  
i stanowiskami (dwa ich pasy po 4,5 m do parkowania po skosie) z ażurowych płyt betonowych 
o wymiarach 100x15 m); wykonanie zatoki parkingowej z ażurowych płyt betonowych  
o wymiarach 64x5 m wraz z przesadzeniem szpaleru krzewów rosnących przy krawężniku 
jezdni na długości 37 m. 

1 050 360,00 W0040 

39. Wykonanie elewacji budynku PM 137, ul. Grota-Roweckiego 6. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku (termoizolacja przy wykorzystaniu 
styropianu 10 cm wraz z kołkowaniem, przezbrojenie siatką zbrojącą, wykonanie tynku 
akrylowego i marmolitu na podmurówce – ok. 600 m²) wraz z kolorystyką elewacji; usunięcie 
starych i obsadzenie nowych parapetów (ok. 91 mb); usunięcie starych i obsadzenie nowych rur 
spustowych odprowadzających wodę wraz z koszami (ok. 30 mb.); obcięcie i ponowne 
wspawanie krat w oknach, szpachlowanie i malowanie murku na tarasie (ok. 60 m²). 

92 250,00 W0041 

40. Budowa zatoki parkingowej z dojściami wzdłuż ulicy miejskiej, przy posesji Milionowa 104. 
Lokalizacja – jw. 
Opis -  wybudowanie zatoki parkingowej wzdłuż północnego krawężnika drogowego  
dł. ok. 55 mb. i głębokość 5 mb.; wybudowanie w miejsce istniejących płyt w trawie, 5 dojść 
chodnikowych (szer. 1,5 m; łączna dł. ok.o 40 mb). prowadzących z klatek w kierunku jezdni; 
wybudowanie chodnika (szer. 2 m, dł. 29 m) stanowiącego przedłużenie istniejącego chodnika 
przy zachodnim szczycie budynku (ul. Milionowa 104) wraz z wykonaniem przejścia  
dla pieszych w kierunku parku i kościoła, przed zakrętem drogi (jeden kierunek  
od ul. Widzewskiej); przesadzenie i uzupełnienie krzewów rosnących na tym terenie. 

178 900,00 W0042 
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41. Budowa chodnika uzupełniającego i stanowisk parkingowych, ul. Lodowa  
od ul. Przybyszewskiego do ul. Milionowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - budowa chodnika uzupełniającego z płyt lub kostki betonowej (od istniejącego 
asfaltowego do przejścia dla pieszych przy ul. Milionowej o szer. 2,5 m i dł. ok. 180 m); 
budowa parkingu wielostanowiskowego o wymiarach 125x17 m z betonowych płyt ażurowych 
(odprowadzenie wody do gruntu) dla dwóch rzędów samochodów na działkach 542/34, 630/1, 
542/35, 543/2, 543/3; wycinka drzew pod linią wysokiego napięcia (23x70m); budowa drogi 
dojazdowej z kostki betonowej od istniejącej drogi bez wylotu w kierunku ul. Milionowej  
w ciągu starej ul. Lodowej (działka 542/62) zakończonej placem do nawracania bez wylotu  
o wymiarach 140x5 m plus placyk o średnicy 20 m, droga obok projektowanego chodnika); 
dobudowanie do istniejącego parkingu z płyt ażurowych brakującej części parkingu  
z betonowych płyt ażurowych o wymiarach 25x17 m z wjazdem od istniejącej drogi bez 
wylotu); budowa parkingu z betonowych płyt ażurowych (wymiary 45x17 m na działkach 
609/10 , 610/5, 611/1, 612/1, 542/48 z wjazdem z działki 595/1); budowa pasa zieleni 
uzupełniającej oddzielającej parkingi od osiedla, w postaci skupiska krzewów ozdobnych 
(270x1,5 m) i drzew niskopiennych (100 szt.). 

1 433 950,00 W0043 

42.  Budowa oświetlenia ulicznego (droga łącząca ul. Haśka z ul. Milionową; chodnik łączący  
ul. Przybyszewskiego z ul. Milionową). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ustawienie latarni i podłączenie ich do sieci elektrycznej w w/w miejscach  
(w przypadku ulicy długość terenu do oświetlenia wynosi 270 mb. i gdzie należy ustawić 10 
latarni ulicznych; w przypadku chodnika długość terenu do oświetlenia wynosi 350 mb. i gdzie 
należy ustawić 12 latarni parkowych. 

360 000,00 W0044 

43. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Selekcyjna. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja projektu zakłada: wykonanie jezdni o szerokości 5 m; przebudowę wjazdów 
bramowych i chodników dla pieszych na chodniki szerokości 2 m; budowę miejsca  
do zawracania (tzw. łopatki na końcu ulicy); odwodnienie powierzchniowe ściekami 
przykrawężnikowymi do projektowanych wpustów ulicznych w ul. Selekcyjnej, w obrębie 
skrzyżowania z ul. Czechosłowacką z odprowadzeniem wody przykanalikami do kanału 
deszczowego w ul. Czechosłowackiej; regulacje wysokościowe (armatura wodociągowa, 
gazowa i studnie kanału sanitarnego). 

680 000,00 W0045 

44. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Grabińskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania wiąże się z wykonaniem dokumentacji i budową chodnika na jedynej 
ulicy na Osiedlu Nowosolna, gdzie go nie ma. 

900 000,00 W0046 

45. Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Brodatego  
oraz od ul. Zakładowej do ul. Odnowiciela. 
Lokalizacja –  jw. 
Opis – budowa chodnika o szerokości 1,5 m wzdłuż ścieżki rowerowej usytuowanej 
równolegle do ul. Hetmańskiej na odcinkach: od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Brodatego  
oraz od ul. Zakładowej do ul. Odnowiciela (łączna długość ok. 500 m). 

225 000,00 W0047 

46. Budowa utwardzenia pobocza jezdni. 
Lokalizacja – na działkach 628/2, 571/11, 573/1, 572/3 (W-21) przy posesji ul. Lodowa 46. 
Opis – utwardzenie terenu poprzez położenie betonowych płyt typu Meba wraz z obsianiem 
otworów w płytach trawą (powierzchnia do utwardzenia: 5,15x5,4 m – działka 682/2,  
10,1x5,4 m + 1,2+6,8 m x 5,4/2 –działki 571/11, 573/1, 572/3).  

23 060,00 W0048 
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47.  Budowa kompleksu sportowego na terenie SP 204, ul. Gajcego 7/11. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska do piłki nożnej (wymiary 40x20 m) ze sztuczną trawą, dwiema 
bramkami zdejmowanymi, dwoma masztami i podłożem z żółtego tartanu; utworzenie  
3-torowej bieżni z jedną prostą 4-torową oraz skocznią do skoku w dal; budowa boiska  
do siatkówki, koszykówki i badmintona z nawierzchnią tartanową w kolorze ceglastym; 
utworzenie mini siłowni składającej się z 5 stacji; postawienie na naturalnej nawierzchni  
2 betonowych stołów do tenisa stołowego oraz 6 ławek; zapewnienie infrastruktury 
towarzyszącej (ogrodzenie z bramą wjazdową, siatki wokół boisk do łapania piłek, monitoring 
składający się z minimum 4 kamer, oświetlenie składające się z minimum 4 lamp wokół boiska 
do piłki nożnej i dwóch lamp przy boisku do koszykówki). W ramach realizacji przewiduje się 
także wykonanie: prac przygotowujących, robót ziemnych, robót ciesielskich i betonowych, 
montażu konstrukcji stalowych i aluminiowych, robót instalacyjnych (w tym wykonanie 
drenażu) i robót wykończeniowych zewnętrznych. 

1 480 000,00 W0049 

48. Urządzenie w budynku PM 4 szatni dla dzieci w wieku 3-6 lat, wymiana stołów i krzeseł  
dla dzieci. 
Lokalizacja – ul. Kmicica 5. 
Opis – zakup i montaż nowych funkcjonalnych szafek (150 szt.) do szatni, nowych stołów  
i krzesełek dla dzieci w różnym przedziale wiekowym (6 grup po 25 dzieci); wywóz starych 
szafek. 

42 600,00 W0050 

49. Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie ogrodu przedszkolnego PM 4, ul. Kmicica 5. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przygotowanie terenu pod plac zabaw (usunięcie płyt chodnikowych oraz likwidacja 
piaskownicy), osuszenie podmokłego podłoża trawiastego oraz utwardzenie go poprzez 
wykonanie nawierzchni elastycznej z mieszaniny gumowego granulatu i poliuretanu; zakup 
zestawów sprawnościowych ze zjeżdżalniami, karuzelami, huśtawkami, ściankami i kopułami 
wspinaczkowymi; stworzenie stref bezpieczeństwa między urządzeniami; zakup i montaż 
regulaminu placu zabaw, koszy na śmieci oraz 2 ławek. 

191 673,36 W0051 

50. Gimnazjum nr 32 przy ul. Fabrycznej 4, szkołą na miarę XXI wieku. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont korytarzy i klatek schodowych (likwidacja boazerii, nałożenie tynków 
mozaikowych, prace malarskie, wymiana oświetlenia, przemurowanie ścianek działowych, 
wymiana drzwi do wszystkich pomieszczeń szkoły; remont szatni (prace malarskie, roboty 
izolacyjne, odgrzybienie pomieszczenia i założenie drzwi o odporności ogniowej EI 30); 
wymiana podłóg w 17 pomieszczeniach dydaktycznych na nowe zmywalne wykładziny (około 
882 m²); adaptacja 2 pomieszczeń na cele dydaktyczne (likwidacja ścianek działowych  
i utworzenie większych sal, pokrycie podłóg zmywalną wykładzina, prace malarskie); 
rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego (zwiększenie ilości kamer o 7 w budynku  
i o 6 poza budynkiem szkoły); modernizacja terenu wokół szkoły (budowa boiska do siatkówki 
o wymiarach 13x22 m wraz z łapaczami piłek, wyłożenie kostką brukową około 1300 m², 
likwidacja schodów przy 4 nieczynnych wejściach do budynku, modernizacja ogrodzenia 
szkoły na długości około 160 m). 

1 030 000,00 W0053 

51.  „Na placu zabaw dla dzieci – miło i radośnie czas leci”. 
Lokalizacja – Park Podolski między ul. Tatrzańską a al. Śmigłego-Rydza. 
Opis - wybudowanie placu zabaw dla dzieci, podzielonego na dwie części: (dla dzieci do lat 3, 
do lat 14), oddzielonych od siebie pasem zieleni; ustawienie w pobliżu placu ławek  
dla rodziców, koszy na śmieci; wyposażenie placu w zestawy zadaniowe i sprawnościowe.  
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie zabawki powinny znajdować się na powierzchni 
poliuretanowej a cały plac powinien być ogrodzony. 

510 000,00 W0054 

52. Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci powyżej 1. roku życia „Radosne podwórko”. 
Lokalizacja – PM 156, ul. Tatrzańska 59. 
Opis – zakup sprzętu (ogólnorozwojowy zestaw dla dzieci powyżej 3 roku życia, 4 bujaki  
na sprężynie dla dzieci powyżej 1 roku życia, drewniana lokomotywa z wagonikami dla dzieci 
powyżej 1 roku życia, pojedyncza metalowa huśtawka „bocianie gniazdo” dla dzieci powyżej  
3 roku życia, huśtawka metalowa na sprężynie ”ważka” dla dzieci powyżej 3 roku życia, 
tablica edukacyjna „kółko i krzyżyk” dla dzieci powyżej 3 roku życia); ustawienie elementów 
małej architektury (2 tablice „regulamin placu zabaw”, 2 kosze na śmieci, 6 ławek stałych); 
zabezpieczenie obiektu (podłoże z pianki poliuretanowej wraz z okrawężnikowaniem, 
ogrodzenie z 2 furtkami). 

301 344,00 W0056 
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53. Aktywizacja psychoruchowa seniorów. 
Lokalizacja – Domy Dziennego Pobytu: ul. Ćwikli ńskiej 18, ul. Smetany 4,  
ul. Grota-Roweckiego 30. 
Opis – zatrudnienie fizjoterapeuty, który opracuje i zorganizuje zajęcia ruchowe usprawniające 
pensjonariuszy; zakup drobnego sprzętu rekreacyjnego; sfinansowanie karnetów na basen. 

60 120,00 W0057 

54. Rozwój multimedialny seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Ćwikli ńskiej 12. 
Opis – instalacja stałego łącza internetowego oraz stworzenie stanowiska komputerowego 
(zakup biurka, fotela, komputera, monitora, routera, urządzenia wielofunkcyjnego), 
zapewnienie osoby, która nauczy pensjonariuszy obsługi komputera. 

4 250,00 W0058 

55. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w parku „Nad Jasieniem”. 
Lokalizacja – Park „Nad Jasieniem” (działka: W26-133/1). 
Opis – wykonanie prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych; budowa boiska 
wielofunkcyjnego do piłki nożnej, na powierzchni którego wytyczone zostaną 2 boiska do piłki 
ręcznej z bramkami; budowa bieżni 4 pasmowej o długości 250 m z jedną prostą o długości 
100 m; wykonanie podbudowy betonowej pokrytej poliuretanem, narysowanie niezbędnych 
linii; zazielenienie terenu i postawienie ławek na nasypie. 

1 624 052,90 W0059 

56. Ćwiczenia rehabilitacyjne na przyrządach. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Ćwikli ńskiej 18. 
Opis – zakup sprzętu rehabilitacyjnego do samodzielnego stosowania przez użytkowników 
(fotel do masażu, masażer karku, rowerek stacjonarny, materac rehabilitacyjny, rowerek 
RETOR), zatrudnienie rehabilitanta. 

41 175,00  W0060 

57. Położenie nakładki asfaltowej na ul. Tołstoja (osiedle Andrzejów). 
Lokalizacja – jw. 
Opis - frezowanie ulicy i położenie nakładki asfaltowej. Deklarowana pomoc mieszkańców  
ul. Tołstoja w pracach porządkowych. 

350 000,00 W0061 

58. Położenie nowej nawierzchni na ul. ks. Wujaka wraz z towarzyszącym jej chodnikiem  
dla ruchu pieszego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - zgłaszana propozycja dotyczy remontu ul ks. Wujaka – jednej z głównych dróg osiedla 
Widzew-Wschód. W ramach remontu tej ulicy zakłada się: frezowanie starej nawierzchni  
i położenie nowego dywanu asfaltowego. 

418 237,50 W0062 

59. Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych polegające na budowie boiska 
wielofunkcyjnego do gier małych oraz placu zabaw na osiedlu Zarzew  
przy ul. Nurta-Kaszyńskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis –  zagospodarowanie terenu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska, placu zabaw  
i ciągu komunikacyjnego do w/w obiektów. 

530 000,00 W0063 

60. Boisko wielofunkcyjne na terenie PG 33. 
Lokalizacja – ul. Janosika 136 i ul. Chałubińskiego 16. 
Opis – boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22m w skład którego wejdą: dwa boiska 
22x13m do koszykówki z regulacją wysokości koszy; boisko (18x19m) do siatkówki  
z dementowanymi słupkami, siatka do badmintona; boisko (40x20m) do piłki ręcznej; 
odwodnienie liniowe boiska; piłkochwyty; wyposażenie typu: ławki i kosze na śmieci; 
ogrodzenie z siatki i na słupach stalowych (wysokość 4m) z bramą i dwiema furtkami. 

870 000,00 W0065 

61. Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka – remont parkingów, remont 
chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie winno uwzględniać: remont nawierzchni wraz z chodnikami ul. ks. Wujaka; 
utworzenie pasa (ul. Ćwikli ńska) do skrętu w prawo w ul. ks. Wujaka; odmalowania 
oznakowania poziomego na ul. ks. Wujaka; utworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych  
na działce 2/163; zmiana terenu trawiastego na rogu ul. Gorkiego i ks. Wujaka (działki 186/79, 
186/80), na chodnik – dojście do przejścia dla pieszych; utworzenie przy punktach handlowych 
(działka nr 2/165, 2/133) wydzielonych miejsc parkingowych. 

165 000,00 W0066 

62. Utwardzenie ul. Wendy na terenie osiedla Nowosolna. 
Lokalizacja – ul. Wendy na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Maltańskiej. 
Opis – zadanie powinno obejmować utwardzenie ul. Wendy na w/w odcinku poprzez: 
uregulowanie przebiegu ulicy; wykonanie koryta; położenie warstwy tłucznia; ustabilizowanie 
położonej warstwy i pokrycie jej asfaltem. 

300 000,00 W0068 
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63. Utworzenie bezpiecznej strefy wjazdu do wewnątrz osiedla z wyniesionymi przejściami  
dla pieszych i rowerzystów. 
Lokalizacja – działki: W35-52/2, W34-137/26, W34-111/2. 
Opis – wyniesienie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów przy skrzyżowaniu 
ulic: Hetmańskiej/Bilewiczówny  (W34-111/2), Hetmańskiej/Juranda ze Spychowa  
(W34-137/26), Hetmańskiej/Zagłoby (W35-52/2), Hetmańskiej/Henryka Brodatego  
(W35-52/2). Podobne wyniesienia są budowane obecnie na skrzyżowaniu z ul. Piotrkowską. 

210 000,00 W0069 

64. Utworzenie kładek nad wodociągiem z podjazdami dla wózków, rowerów. 
Lokalizacja – działki na Widzewie-Olechowie (W35-37/23, W35-38/21, W35-215/7). 
Opis - modernizacja kładek biegnących nad wodociągiem i dostosowanie ich w taki sposób, 
aby matki z dziećmi, osoby na wózkach i osoby mające trudności z chodzeniem mogły  
bez problemów dostać się z jednej strony wodociągu na drugą.  

120 000,00 W0070 

65. Utworzenie przestrzeni wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjnej. 
Lokalizacja – Widzew-Olechów (działki: W35-52/2, W35-50/18). 
Opis – zadanie związane będzie z wyrównaniem terenu i wybudowaniem siłowni zewnętrznej, 
placu zabaw dla dzieci, ustawieniem ławek i koszy na śmieci oraz latarni oświetlających teren 
wraz z budową chodnika (z pozostawieniem drzew i krzewów). 

200 000,00 W0071 

66. Budowa chodników w Parku nad Jasieniem. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie polega na wybudowaniu chodników na wszystkich ciągach komunikacyjnych 
znajdujących się w Parku nad Jasieniem; wyłożenie kostką brukową alejek o łącznej długości 
ok. 1,54 km i szerokości 2 m. 

1 276 000,00 W0072 

67. Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim. 
Lokalizacja – działki: 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasku Widzewskiego). 
Opis – utworzenie skateparku z betonu szlifowanego, w którym znalazłyby się: funbox  
z grindboxem i manualpadem (element centralny), quarter pipe, bank ramp, elementy betonowe 
takie jak schody czy murki, poręcze, elementy zielone, tj. drzewka, krzewy, ławeczki, kosze  
na śmieci oraz oświetlenie. 

850 000,00 W0073 

68. Plac zabaw dla dzieci. 
Lokalizacja – tył bloku przy ul Józefa 17. 
Opis – wygrodzony plac zabaw o wymiarach 40x30 m (1200 m2)  
Na terenie znajdować się będzie: piaskownica, huśtawki, karuzela, obiekt o charakterze 
wielofunkcyjnym, urządzenia zręcznościowe, huśtawki i koniki na sprężynach, ławki  
dla opiekunów.  

64 000,00 W0074 

69. Aktywizacja psychoruchowa seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30. 
Opis – zatrudnienie fizjoterapeuty, który opracuje i zorganizuje zajęcia ruchowe, usprawniające 
pensjonariuszy (2 godz. tygodniowo); zakup: karimaty - szt. 6, kijków do nornic walking –  
szt. 6. 

6 420,00 W0075 

70. Wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń usprawniających dla seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30 
Opis – zakup: fotela do masażu, bieżni magnetycznej, masażera karku, materacy 
gimnastycznych, piłek rehabilitacyjnych (duże – 6 szt.), piłek rehabilitacyjnych dłoni (jeżyki – 
6 szt). 

9 770,00 W0076 

71. Miejsce postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Skrzetuskiego 9. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania przewiduje budowę utwardzonych miejsc postojowych  
dla samochodów osobowych dla mieszkańców pobliskich bloków oraz osób, które przyjeżdżają 
w tę okolicę, by grać w tenisa lub na zawody i treningi piłkarskie na nowo wybudowanym 
„Orliku” (tuż obok kortu tenisowego). Utwardzone miejsca parkingowe (długości 27 m  
i szerokości 5,5 m), wykonane z solidnych materiałów zabezpieczą potrzeby parkingowe 
mieszkańców tego terenu na wiele lat. 

100 000,00 W0077 
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72. Boisko wielofunkcyjne przystosowane do zajęć z uczniami niepełnosprawnymi w PG 30  
z oddziałami integracyjnymi przy ul. Nowogrodzkiej 6/14. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – boisko wielofunkcyjne zostanie wykonane na bazie niewykorzystanej części boiska  
PG 30. Zakładane wymiary to 30x15 m. Do wykonania zadania niezbędne jest wyrównanie 
terenu; ujednolicenie powierzchni, w tym zerwanie części starego asfaltu; położenie 
odpowiedniej nawierzchni; ustawienie piłko łapów; oznakowanie boisk do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej; zamontowanie urządzeń sportowych - bramek, koszy, słupków. 
Planowane jest również zamontowanie ławeczek dla zawodników i widzów. 

537 180,40 W0078 

73. Stoki dla Aktywnych. 
Lokalizacja – Park im. gen. Zaruskiego przy ul. Giewont. 
Opis – chcemy zaproponować uatrakcyjnienie obszaru Stoków poprzez stworzenie w Parku  
im. Zaruskiego miejsca aktywności, wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców  
oraz wszystkich łodzian (ścieżka zdrowia, stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci). 

373 000,00 W0079 

74. Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: Ćwikli ńskiej, Gorkiego, Gogola i ks. Wujaka. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – usunięcie spękanego i dziurawego dywanika asfaltowego na wskazanych odcinkach ulic 
i położenie nowego dywanika asfaltowego. Nie przewiduje się konieczności naprawy  
czy wymiany krawężników. 

1 750 000,00 W0080 

75. Uruchomienie bezprzewodowej sieci internetowej dla mieszkańców Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 255/267. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem  
do Internetu bezprzewodowego dla wszystkich podopiecznych ośrodka. Konieczne jest 
wykonanie okablowania sieciowego trzech pawilonów mieszkalnych. Okablowanie należy 
rozprowadzić w każdym budynku na czterech kondygnacjach oraz połączyć z serwerownią 
zlokalizowaną w budynku administracyjnym. W ramach realizacji zadania należy również 
dokonać podłączeń i konfiguracji sprzętu oraz wykonać dokumentację. 

63 552,24 W0081 

76. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w górnej zlewni 
kolektora sanitarnego VII obejmującej teren osiedli Nowosolna i Mileszki. 
Lokalizacja – ulice: Pomidorowa, Dyniowa, Arniki, Henrykowska, Hyrna, Listopadowa, 
Taborowa, Malownicza, Brzezińska, Pomorska, Kosodrzewiny. 
Opis – wykonanie projektu kanałów grawitacyjnych o długości 14820 m i rurociągów 
tłoczonych o długości 4389 m i 8 przepompowni ścieków. 

860 000,00 W0082 

77. Budowa parku rozrywki na powietrzu dla osób starszych na terenie Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 255/267. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup i montaż odpowiedniego wyposażenia: stołu betonowego do tenisa stołowego, 
betonowego stołu do gry w szachy (4 szt.), stołu do gry w piłkarzyki. 

25 000,00 W0083 

78. Przystosowanie Biblioteki Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej, 
ul. Przybyszewskiego 255/267 do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przystosowanie biblioteki (zakup odpowiedniego sprzętu) i zakup odpowiedniego 
księgozbioru. 

20 000,00 W0084 
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79. Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń 
rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi 
funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie działek  
nr 5/55, nr 9/65, nr 3/225 położonych w obrębie W20. 
Lokalizacja – rejon ul. ks. Wujaka, ul. Dostojewskiego, ul. Ćwikli ńskiej. 
Opis – Etap 1: wykonanie uproszczonego projektu zagospodarowania terenów biologicznie 
czynnych i sportowych (obejmuje: określenie powierzchni terenów biologicznie czynnych  
z podziałem wg. sposobu ich zagospodarowania; określenie powierzchni trawników  
do renowacji; określenie gatunków, jak i ilości planowanych nasadzeń drzew i krzewów; 
określenie miejsca nasadzeń planowanych drzew i krzewów; określenie miejsca montażu 
urządzeń sprawnościowych dla młodszych dzieci; określenie miejsca montażu brakujących 
ławek; określenie miejsca postawienia brakujących koszy na śmieci; określenie miejsca 
zamontowania brakujących urządzeń siłowych; określenie miejsca zamontowania stojaków na 
rowery), wykonanie projektu usytuowania i przyłączenia zakupionego zaplecza szatni i łazienki 
do instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ZSO 1 przy ul. Czajkowskiego, zakup, montaż  
i przyłączenie kamer wizyjnych do funkcjonującej instalacji monitorującej w placówkach  
SP 34 i ZSO 1. Etap 2: Realizacja zadania w oparciu o przygotowany projekt 
zagospodarowania terenów biologicznie czynnych oraz projekt usytuowania i przyłączenia 
zakupionego zaplecza szatni i łazienki. 

419 600,00 W0085 

80. Budowa terenów rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnych dla społeczności lokalnej osiedla Janów 
i Olechów. 
Lokalizacja – teren dookoła budynku PG 36. 
Opis - utworzenie terenu o charakterze rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnym na obszarze  
przy PG 36. Powierzchnia 10 000 m kwadratowych zostanie uporządkowana dzięki 
wywiezieniu starych płyt betonowych, wyrównaniu terenu, nawiezieniu ziemi, posianiu trawy, 
stworzeniu  ścieżek oraz ogrodzeniu wydzielonego przez granice posesji obszaru.  
Dla bezpieczeństwa i sprawnego opuszczenia ogrodu będą zamontowane dwie bramy  
(jedna z przodu szkoły, druga z tyłu), aby umożliwi ć wjazd różnym służbom miejskim. Plac 
oświetlony zostanie przez 6 lamp oraz będzie monitorowany przez 4 kamery zewnętrzne. 
Elewacja budynku zostanie pomalowana a wokół ogrodzenia i w wyznaczonych miejscach 
zostaną posadzone różnorodne rośliny. Na obszarze za budynkiem szkolnym powstanie 
zadaszony amfiteatr z kotarami bocznymi i tylnymi oraz podestem scenicznym. Na terenie 
przyszkolnym zostaną wydzielone miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.  
Dla wielbicieli piłki nożnej i koszykówki zostanie postawiona bramka z nadstawką kosza  
do koszykówki. W wyznaczonym miejscu będą postawione ławeczki do wypoczynku  
oraz zostanie utworzona tzw. zielona klasa z sześcioma podwójnymi ławkami z blatami 
wyposażonymi w plansze do szachów i warcabów wraz z siedziskami, które pomieszczą 
łącznie 30 osób. Dla zapewnienia porządku zostaną ustawione 4 betonowe kosze na odpadki. 
Dla osób, które przyjadą na rowerach będzie zamontowany specjalny stojak rowerowy  
z ośmioma miejscami parkingowymi. Wszystkie działa będą wykonane przez profesjonalnych 
podwykonawców. 

600 000,00 W0086 

81. Rozwój multimedialny seniorów w Domu Dziennego Pobytu, ul. Smetany 4.  
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach zadania należy zainstalować stałe łącze internetowe oraz utworzyć 
stanowisko komputerowe wyposażone w monitor, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, 
biurko i fotel. 

4 600,00 W0087 

82. Outdoor Fitness – siłownia na świeżym powietrzu od juniora do seniora, łącząca pokolenia, 
pobudzająca aktywność fizyczną, bezpłatna, bez ograniczeń, bez wymogów wieku  
czy określonego statusu społecznego. 
Lokalizacja – park miejski „Źródła Olechówki” w obrębie ul. Odnowiciela i ul. Świdnickiego. 
Opis – zagospodarowanie wskazanego terenu poprzez wydzielenie płaskich powierzchni terenu 
zielonego w celu ustawienia na nim 10 sztuk urządzeń siłowych dwustronnych (stworzenie 
możliwości ćwiczeń 20 osobom jednocześnie). 

150 500,00 W0088 
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83. „Nowosolna wczoraj i dziś”. 
Lokalizacja – osiedle Nowosolna. 
Opis – głównym założeniem projektu „Nowosolna wczoraj i dziś” jest opracowanie i wydanie 
publikacji, w formie książkowej oraz elektronicznej w całości poświęconej i wydanie 
publikacji w formie książkowej oraz elektronicznej w całości poświęconej dawnej  
i współczesnej Nowosolnej. Planowana książka powinna być pracą zbiorową, dlatego do 
współpracy w projekcie zostaliby zaproszeni pracownicy naukowi UŁ, artyści, dziennikarze, 
lokalnie działające stowarzyszenia oraz grupy społeczne. 1. etap – zebranie materiałów, 
weryfikacja i opracowanie zawartości; 2. etap – przygotowanie do druku (skład, korekta, itp.) 
oraz druk; 3. etap – działania promocyjne (ulotki, plakaty, banery, reklamy w lokalnej prasie, 
spotkania promocyjne). 

22 000,00 W0089 

84. Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. 
Lokalizacja – istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 
37 i ul. Zbocze 43. 
Opis – modernizacja placu zabaw (demontaż istniejącego placu, demontaż ogrodzenia, 
przygotowanie podłoża, budowa nowego placu zabaw). 

214 822,00 W0090 

85. Instalacja oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Tymienieckiego przebiegającym wzdłuż 
Parku nad Jasieniem. 
Lokalizacja – działka W26-134/4 i 134/3, od Parku nad Jasieniem wzdłuż stawu w kierunku 
posesji ul. Tymienieckiego 33a. 
Opis – uzupełnienie oświetlenia ulicznego pomiędzy ostatnią latarnią na ulicy Tymienieckiego 
a posesją Tymienieckiego 33a; wykonanie projektu oświetlenia ulicznego; przeprowadzenie 
instalacji; osadzenie 3 słupów oświetleniowych z obudowami oświetleniowymi 
zabezpieczonymi przed rozbiciem. 

100 000,00 W0091 

86. Wielofunkcyjne boisko sportowe przy SP 193, ul. Standego 1. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem  
i oświetleniem, zgodnie z projektem (przygotowanie podłoża, budowa boiska sportowego, 
modernizacja trybun, budowa ogrodzenia z bramą i dwoma furtkami, zainstalowanie 
oświetlenia obiektu). 

850 000,00 W0093 

87. Kompleks sportowo-edukacyjno-przyrodniczy przy SP 149 z klasami integracyjnymi,  
ul. Tatrzańska 69a. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie dwuczęściowego kompleksu podzielonego na część sportową  
z wielofunkcyjnym boiskiem (do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, prostą-trzytorową 
bieżnią lekkoatletyczną) oraz część edukacyjno – przyrodniczą z trzema strefami: stacją 
meteorologiczną, kącikiem relaksacyjnym i ogródkiem warzywno-ziołowym. 

1 055 469,84 W0094 

88. Przebudowa ul. Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – utwardzenie nawierzchni jezdnej w postaci asfaltu wraz z podbudową; wymiana 
krawężników i obrzeży; wymiana i ułożenie nowych chodników z kostki betonowej  
wraz z podbudową; modernizacja wjazdów na posesje; porządkowanie i regulacja trawników  
w obrębie pasa drogowego ulicy; zamontowanie na przebudowanym odcinku progów 
zwalniających; założenie stosownych znaków drogowych. 

1 041 318,00 W0095 

89. Miejsce postojowe dla samochodów osobowych. 
Lokalizacja – wzdłuż ul. Rocha Kowalskiego 
Opis –utwardzone miejsca postojowe na samochody osobowe, na których będą mogli 
bezpiecznie parkować mieszkańcy pobliskich bloków oraz osoby przyjeżdżające na ten teren. 
Miejsca parkingowe (na długości 145 m i szerokości 5,5 m) wykonane zostanie z solidnych 
materiałów, co zabezpieczy potrzeby parkingowe mieszkańców tego terenu na wiele lat.  
W miejscu budowy jest obecnie zdewastowany teren zielony, na którym parkują samochody 
osób tam zamieszkujących. 

219 967,48 W0096 
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90. Projekt architektoniczny adaptacji ul. Miedzianej na miejsce przyjazne mieszkańcom  
z naciskiem na podniesienie atrakcyjności okolicy i zwiększenie bezpieczeństwa. 
Lokalizacja – ul. Miedziana - od ul. Wodnej do ul. Przędzalnianej. 
Opis – przystosowanie ul. Miedzianej dla potrzeb  mieszkańców, z położeniem nacisku na: 
naprawę nawierzchni, zagospodarowanie kwietników, wprowadzenie koszy na śmieci i ławek, 
których teraz bardzo brakuje, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w tym 
uczniów szkoły i przedszkola znajdujących się na ul. Miedzianej, uspokojenie ruchu 
samochodowego przy jednoczesnym wygospodarowaniu odpowiednich miejsc parkingowych, 
stworzenie przestrzeni przyjaznej, sprzyjającej aktywności mieszkańców, podniesienie estetyki 
ulicy i poprawę wizerunku miejsca. 

2 150 000,00 W0097 

91. „Aktywni Razem” – Osiedlowe Centrum Rekreacyjno – Integracyjne. 
Lokalizacja – PG 31, ul. Grota-Roweckiego 1. 
Opis - budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno – sportowego złożonego z boiska 
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni do gier zespołowych, placu zabaw dla dzieci  
i młodzieży, w tym urządzenia zabawowe dla dzieci i instalacje typu sport & fitness dla 
młodzieży i dorosłych oraz strefa odpoczynku i rekreacji dla seniorów. 

940 000,00 W0098 

92. Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej wzdłuż ul. Niciarnianej od al. Piłsudskiego  
do ul. Józefa. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa odcinka 350 m dwukierunkowej drogi rowerowej po zachodniej stronie  
ul. Niciarnianej od al. Piłsudskiego do ul. Józefa. Droga powinna zostać wykonana  
w technologii analogicznej do zastosowanej przy budowie drogi wzdłuż al. Piłsudskiego –  
w części dla rowerów nawierzchnia asfaltowa. Przy skrzyżowaniu z ulicą św. Kazimierza 
powinny zostać namalowane poprzeczne pasy sygnalizujące niebezpieczne miejsce.  
Przy al. Piłsudskiego droga rowerowa powinna zostać włączona do istniejącej sieci dróg 
rowerowych. 

350 000,00 W0099 

93. Plac zabaw dla dzieci „Wyspa Piratów”. 
Lokalizacja – działka 41/13, okolice ul. Dąbrówki 8 i ul. Ziemowita. 
Opis – wykonanie projektu i doprowadzenie do wybudowania placu zabaw z prawdziwego 
zdarzenia na łódzkim Olechowie w okolicach ul. Dąbrówki i ul. Ziemowita, w miejscu 
pierwotnie planowym pod tereny rekreacyjne. 

480 000,00 W0101 

94. Skwer gier miejskich dla osiedla Olechów-Janów. 
Lokalizacja – ul. Skrzetuskiego. 
Opis – zadanie polega na stworzeniu na osiedlu Olechów-Janów  przestrzeni publicznej 
służącej zarówno relaksowi, jak i uprawianiu sportu w różnych formach, dla mieszkańców 
osiedla z każdej grupy wiekowej. Skwer integrowałby istniejące obiekty sportowe tworząc 
jednocześnie wielofunkcyjne miejsce spotkań. 

1 515 000,00 W0102 

95. Budowa chodnika na ul. ks. biskupa Tymienieckiego, na odcinku pomiędzy ul. Kilińskiego  
a ul. Przędzalnianą, z kostki ułożonej na podbudowie z kruszywa i wzmocnionym podłożu  
z gruntu stabilizowanego cementem wraz z ułożeniem krawężników/obrzeży oraz wykonaniem 
koryta w gruncie (budowa w pasie drogowym ulicy). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa chodnika: zerwanie starej nawierzchni chodnika i położenie nowej.  

1 000 000,00 W0103 

96. Budowa boiska piłkarskiego – Widzew „Niciarniana”. 
Lokalizacja – działka W15-6/3. 
Opis – przywrócenie do funkcjonowania i użytku boiska piłkarskiego położonego na ww. 
działce poprzez wykonanie odwodnienia i drenażu wraz z wpięciem do kanalizacji deszczowej 
oraz instalacji nawadniającej (studnia głębinowa) – co pozwoli zapewnić wysoką jakość 
murawy przez cały okres jej użytkowania. Po wykonaniu powyższych prac należy rozpocząć 
etap związany z przygotowaniem terenu, na którym będzie usytuowana murawa piłkarska. 
Niezbędne będzie również oświetlenia obiektu, co umożliwi korzystanie z boiska po zmroku. 
Ostatnim etapem będzie wyposażenie obiektu w boksy/szatnie dla piłkarzy i pokój trenerów  
z bazą sanitarną oraz zapleczem/ magazynem na sprzęt. Boisko treningowe wraz z całą 
infrastrukturą będzie wymagało ogrodzenia wraz z montażem piłkochwytów. 

835 000,00 W0104 

97. Przebudowa ul. Bolka Świdnickiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przebudowa niewykończonego fragmentu ul. Świdnickiego na odcinku ok. 105 mb., 
polegająca na uzupełnieniu brakującej podbudowy (ok. 210 m2) oraz położeniu warstwy 
ścieralnej na całości odcinka. 

75 000,00 W0105 
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98. Stworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Olechów-Janów. 
Lokalizacja – ul. Kmicica. 
Opis – stworzenie siłowni zewnętrznej w okolicy boiska „Orlik” przy ul. Kmicica na osiedlu 
Olechów – Janów. 

50 000,00 W0106 

99. Budowa Piknik parku w Dolinie Łódki. 
Lokalizacja – ul. Beskidzka 172. 
Opis – budowa i utworzenie Piknik Parku „Family Dolina Park”, terenów zielonych o 
charakterze rekreacyjno – sportowym (aktywnego wypoczynku w środowisku przyjaznym  
dla człowieka) na nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Beskidzkiej 172 na działkach 7/7, 
7/17, 7/18 o łącznej powierzchni 36 497 m2, położonej w otulinie Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich, na obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Łódki. 

968 000,00 W0110 

100. Wytyczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców. 
Lokalizacja – ul. Łęczycka 4/6/8. 
Opis – wytyczenie miejsc parkingowych na ul Łęczyckiej 4/6/8 dla około 15 mieszkańców 
bloku. Zakres prac: wykop w miejscu dawnego trawnika (ok. 20 cm głębokości), podsypka 
piaskiem i tłuczniem; ułożenie kostki POL-BRUK na pasie długości około 125m i szer. 3m. 

380 000,00 W0111 

101. Naprawa ogrodzenia terenu PG 33. 
Lokalizacja – ul. Janosika 136, ul. Chałubińskiego 16. 
Opis – naprawa obejmuje: demontaż starej podmurówki i wykonanie nowej; postawienie 
dwóch bram i dwóch furtek; podwójne malowanie ogrodzenia. 

330 000,00 W0112 

102. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia ul. Szancera oraz wykonania 
oświetlenia ledowego tej ulicy. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę drogi  
wraz z chodnikiem dla pieszych, odwodnieniem ulicy oraz oświetleniem ulicy typu LED. 

240 000,00 W0113 

103. Przystosowanie betonowego boiska do gry w „bike-polo”. 
Lokalizacja – Park 3. Maja (betonowe boisko, działka nr W15-3/1). 
Opis- przystosowanie betonowego boiska do gry w „bike polo” poprzez umieszczenie dookoła 
boiska wysokich krawężników, zamocowanie bramek, wymalowanie odpowiednich 
oznakowań. 

8 700,00 W0114 

104. Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa – plac zabaw, otwarta 
siłownia, dodatkowe nasadzenia oraz nowe meble parkowe. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kompleksowa rewitalizacja parku i budowa nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw 
dla dzieci i bezpłatnej otwartej siłowni parkowej. Prace obejmują również dodatkowe 
nasadzenia drzew i krzewów. 

425 000,00 W0115 

105. Remont podwórka i budowa placu zabaw na dziedzińcu posesji przy ul. Kilińskiego 136. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie niezbędnych prac projektowych i przygotowawczych do budowy placu; 
usunięcie obecnych elementów małej infrastruktury na skwerze; wykonanie nowej nawierzchni 
trawiastej i nawierzchni gumowej na placu zabaw; zakup, instalacja i bieżący serwis urządzeń 
sportowo- rekreacyjnych; dodatkowe nasadzenie roślin ogrodowych i umieszczenie mebli 
parkowych. 

150 000,00  W0116 

106. Montaż ogrodzeń wokół śmietników przy nieruchomościach gminnych ul. Zbocze 1/3,  
Skalna 5 oraz Pieniny 2/4/6. 
Lokalizacja – śmietniki przy nieruchomościach gminnych: Zbocze 1/3, Skalna 5, Pieniny 2/4/6. 
Opis – zamontowanie ogrodzeń z profilowanych paneli z ocynkowanych drutów stalowych 
oraz słupków mocujących z trzech lub dwóch  stron śmietnika. Obsadzenie ogrodzenia 
nasadzeniami odpornymi na warunki atmosferyczne. 

6 600,00 W0117 

107. Częściowa modernizacja Centrum Starego Widzewa w kwadracie ulic: Szpitalna, Piłsudskiego, 
Niciarniana, Józefa oraz przyległych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie plomby przy ul. Szpitalnej, pasażu przy ul. Teodora; małego parkingu  
dla mieszkańców, odwodnienie pasażu przy ul. Teodora i wyłożenie chodników nowoczesną 
kostką chodnikową przy ulicach Teodora, Szpitalnej, Kazimierza i Niciarnianej oraz ulic 
przyległych do nich.  

800 000,00 W0118 
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108. Wiosenne porządki – likwidacja śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych. 
Lokalizacja – Osiedle Nowosolna. 
Opis – jednodniowa zbiórka odpadów z terenów zielonych otaczających osiedle Nowosolna  
z zaangażowaniem dzieci ze SP 202 oraz ich rodziców. Akcja zaczyna się i kończy na terenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej i jest uwieńczona festynem oraz nagrodami dla dzieci w nią 
zaangażowanych. Odbiór śmieci z miejsc zbiórek zorganizuje Stowarzyszenie Ochrony 
Przyrody Nowosolna wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMŁ. 

11 500,00 W0119 

109. Idee Baden–Powella w parku Baden–Powella. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – celem zadania jest wzbogacenie oferty aktywnego wypoczynku w parku im. Baden-
Powella przy równoczesnym utworzeniu żywego pomnika idei twórcy skauting. Dzięki 
wybudowaniu placu zabaw, toru do jazdy rowerem osoby w każdym wieku będą mogły 
aktywnie spędzać czas w parku. 

560 000,00 W0120 

110. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy PG 28, ul. Kopcińskiego 54. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przedmiotem inwestycji jest projekt i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego  
z przeznaczeniem do realizacji celów edukacyjnych, rekreacji i wypoczynku. Zakres robót 
umożliwiający wykonanie zadania w ciągu jednego roku. 

1 100 000,00 W0121 

111. Ogród jordanowski przy ul. Pomarańczowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Ogród jordanowski przy ul. Pomarańczowej ma składać się z wkomponowanego  
w istniejący drzewostan placu zabaw, kącika artystycznego, kącika ochrony przyrody, stolików 
do gry w szachy oraz ławek. Plac zabaw stanowić będzie zlokalizowany w cieniu drzew domek 
leśny, karuzela, konik sprężynowy, zjeżdżalnia oraz podwójna huśtawka. W jego najbliższym 
sąsiedztwie znajdą się dwie ławki do siedzenia. Kącik artystyczny to bezpieczne miejsce  
do tworzenia fantazyjnych rysunków kredą chodnikową bądź szkolną. Miałby składać się z 
serii 7 wylewek betonowych w różnych kształtach i kolorach oraz z umieszczonej w cieniu 
ławki. Odosobnione miejsce na rysunki będzie bezpieczne i umożliwi wspólną zabawę. Kącik 
ochrony przyrody składałby się z ptasich karmników w dwóch rozmiarach (dla ptaków 
mniejszych i większych) oraz karmnika naziemnego dla bażantów, z kilku budek lęgowych 
rozmieszczonych na całej działce oraz z tablicy informacyjnej ukazującej chronione gatunki 
odwiedzające okolice i zawierającej porady dotyczące mądrego dokarmiania ptaków.  
W ogrodzie znalazłyby się dwa betonowe stoliki do gry w szachy i ławki. Projekt zakłada 
również dosadzanie cennych przyrodniczo gatunków drzew jak: lipa szerokolistna, buk bądź 
dzika jabłoń. Całość w sposób spójny przez kolorystykę i kształt ma wkomponowywać się  
w leśny charakter działki tworząc spokojne i bezpieczne miejsce wypoczynku i zabaw. 

53 700,00 W0122 

112. Skatepark na Stokach. 
Lokalizacja – skrzyżowanie ul. Zaruskiego i ul. Dębowskiego lub inna lokalizacja w okolicy 
Parku im. Zaruskiego. 
Opis – zadanie przewiduje stworzenie średniej wielkości skateparku o betonowej nawierzchni  
z podstawowym wyposażeniem koniecznym do uprawiania tego sportu – rampy, schody, rurki, 
manualpady, piramida. Dodatkowo przy obiekcie konieczne jest ustawienie ławek w celu 
odpoczynku, jak również oświetlenia umożliwiającego korzystanie z obiektu po zmroku. 

1 000 000,00 W0123 

113. Plac sportowo-rekreacyjny z trybuną, oświetleniem i altaną w PM 10, ul. Przędzalniana 70. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – proponowany plac, wykonany ze sztucznej nawierzchni, wykorzystywany będzie jako 
mini boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz jako scena. Plac 
oddzielony będzie od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych.  
W ciągu roku szkolnego na obiekcie odbywać się będą różnego rodzaju zawody, turnieje, 
imprezy plenerowe dla chętny dzieci z przedszkoli miejskich, realizowane jako przedsięwzięcia 
lokalne. 

216 713,70 W0125 

114. Rekreacja dla wszystkich – budowa placu zabaw i siłowni na otwartym powietrzu na działce  
nr W41-349 przy ul. Taborowej 97g (Łódź – Andrzejów). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – załączony projekt koncepcyjny wraz z zestawieniem elementów i kartami katalogowymi 
przykładowych urządzeń stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu 
wykonawczego. Główne prace to: oczyszczenie działki, roboty ziemne, wykonanie 
nawierzchni, montaż urządzeń, zakup i montaż oświetlenia, urządzenie zieleni, budowa 
ogrodzenia. 

240 040,50 W0126 
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115. Umieszczenie estetycznych tablic informacyjnych dotyczących zasad segregowania śmieci 
przy śmietnikach na osiedlu Stoki (rejon ulic Telefoniczna / Pieniny / Zbocze / Dębowskiego / 
Szczytowa). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zaprojektowanie i wykonanie estetycznych, atrakcyjnych wizualnie i czytelnych tablic 
informujących mieszkańców jak należy segregować śmieci. Tablice muszą być wykonane  
z materiału odpornego na działanie warunków atmosferyczne i zamontowanie przy 
osiedlowych śmietnikach.  

4 100,00 W0127 

116. Warsztaty graffiti dla dzieci i młodzieży z osiedla Stoki/Sikawa oraz z Pogotowia 
Opiekuńczego przy ul. Krokusowej i z Domu Dziecka przy ul. Giewont 28a. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zebranie grup dzieci (10-14 lat) i młodzieży (15-18 lat) zainteresowanych udziałem  
w warsztatach grafitti. Jedna grupa powinna liczyć maksymalnie 12 osób. 
Przeprowadzenie cyklu czterech czterogodzinnych warsztatów dla każdej z grup: poznanie 
technik pracy, zastosowanie ich w praktyce, użycie koloru (jedna grupa – dwóch instruktorów). 

20 000,00 W0128 

117. Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego  
w rejonie ulic Nurta-Kaszyńskiego oraz Piwnika „Ponurego”. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wstępne uporządkowanie terenu; wytyczenie chodników lub utwardzonych ścieżek  
dla pieszych; zainstalowanie ławek, na których spacerujący będą mogli odpoczywać; budowa 
placu zabaw dla dzieci, składającego się z piaskownicy, kilku huśtawek, karuzel, zjeżdżalni, 
drabinek do wspinaczki etc.; uporządkowanie i ucywilizowanie zieleni poprzez zmianę  
w sposobie nasadzenia drzew, krzewów oraz trawnika; ewentualnie wkomponowanie nowych 
roślin; zaprojektowanie i instalacja odpowiedniej liczby latarni oświetlających teren skweru. 

1 078 000,00 W0130 

118. Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w PM 206. 
Lokalizacja – ul. Lermontowa 7. 
Opis – projekt obejmuje zakup, dostawę oraz kompletny montaż urządzeń – sprzętu 
ogrodowego (karuzela, urządzenie linearne ”pajęczyna”, 2 huśtawki, mostek łańcuchowy, 
drążki gimnastyczne, równoważnia łamana). 

43 918,00 W0131 

119. Modernizacja dróg wjazdowych prowadzących na tyły budynku oraz drogi za budynkiem 
posesji mieszczącej się w Łodzi przy ul. Pieniny 16/20. Naprawa chodnika prowadzącego  
do wejścia na klatkę schodowa przy ul. Pieniny 20. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – naprawa drogi z wykorzystaniem płyt ażurowych do ułożenia i utwardzenia jej 
nawierzchni. Otwory w płycie naturalnie odprowadzają wodę deszczową. Poprawne wykonanie 
zadania zapobiegnie tworzeniu się kałuż po opadach atmosferycznych oraz poprawi radykalnie 
estetykę terenu wokół budynku. 

65 670, 72 W0132 

120. Modernizacja tarasu i terenu ogrodu PM 138 – remont tarasu, chodników, drogi wewnętrznej, 
schodów wejściowych, wykonanie zieleni w ogrodzie i wzbogacenie placu zabaw. 
Lokalizacja – ul. Przędzalniana 40. 
Opis – remont tarasu przedszkolnego, remont drogi wewnętrznej i chodników, remont schodów 
wejściowych do przedszkola, wykonanie zieleni w ogrodzie przedszkolnym, rozbudowa placu 
zabaw dzieci. 

198 000,00 W0133 

 

f) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do budżetu 
obywatelskiego na 2014 r.  

 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszt szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Pomnik Rajmunda Rembielińskiego  (kolejny w Galerii Wielkich Łodzian).  
Lokalizacja – chodnik u zbiegu ul. Rembielińskiego i al. Politechniki.  
Opis- pierwszym etapem zadania byłoby ogłoszenie konkursu na projekt rzeźby Rajmunda 
Rembielińskiego. Głosowanie na dany projekt powinno przebiegać dwuetapowo – w Internecie 
(każdy łodzianin powinien mieć możliwość zagłosowania na swojego faworyta), a następnie 
spośród projektów cieszących się największą popularnością komisja powinna wybrać najlepszy. 
Zlecenie wykonania rzeźby należałoby powierzyć np. Karolowi Badynie czy Wojciechowi 
Hryniewiczowi – rzeźbiarzom, których prace można już podziwiać w Łodzi . 

66 000,00 L0001 
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2. Remont sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Łucji 12/16. 
Opis – remont sali gimnastycznej o powierzchni 185 m2  polegający na: zeskrobaniu i zmyciu 
starej farby ze ścian i sufitów; odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej; 
zaszpachlowaniu nierówności i położeniu gładzi gipsowych; dwukrotnym pomalowaniu ścian  
i sufitów; wymianie obudów grzejników, profili stalowych i siatki; wymianie drzwi na stalowe 
dwuskrzydłowe. 

44 322,87 L0002 

3. Przebudowa i rozbudowa budynku po ZSO 9 o szyb windowy i przedsionek, związanych  
ze zmianą sposobu jego użytkowania na specjalistyczny ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny 
Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” oraz budowa miejsc postojowych i podjazdu  
dla osób niepełnosprawnych. 
Lokalizacja – Żabia 10/12. 
Opis – złamanie barier architektonicznych i przystosowanie obiektu do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych (podjazd i winda dla osób niepełnosprawnych); wymiana instalacji 
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej; przebudowa instalacji centralnego ogrzewania; 
wymiana stolarki okiennej; dostosowanie układu wewnętrznego obiektu do nowej funkcji; 
wykonanie prac wykończeniowych w docelowej bryle budynku. 

1 125 120,11 L0004 

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego. 
Lokalizacja – ul. Szamotulskiej 1/7 (SP 166). 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 4453,75 m2. 
Obiekt przystosowany będzie do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny  
oraz siatkówkę. Wytyczona bieżnia pozwoli mieszkańcom uprawiać lekkoatletykę. 

1 624 495,00 L0005 

5. Remont nawierzchni jezdni, zatoki i chodników w pasie drogowym ulicy Rodzeństwa Fibaków. 
Lokalizacja – ul. Rodzeństwa Fibaków na odcinku od ul. Lumumby do ul. Styrskiej. 
Opis – wymiana istniejącej nawierzchni jezdni i zatoki na nawierzchnię z kostki betonowej 
sześciokątnej na podbudowie betonowej; wymiana krawężników i regulacja kratek ściekowych  
i studzienek; wymiana nawierzchni istniejących chodników na nawierzchnię z kostki betonowej  
w kolorze analogicznym do ciągów pieszych na osiedlu akademickim. 

1 173 000,00 L0006 

6. Targ owocowo-warzywny producentów żywności ekologicznej na Starym Rynku. 
Lokalizacja – płyta Starego Rynku, działka B47-360/3. 
Opis – utworzenie na Starym Rynku targu owocowo- warzywnego producentów żywności 
ekologicznej działającego 2 dni w tygodniu (w środy i soboty). Miasto winno rozpisać przetarg  
na operatora – organizatora i zarządcę targu, poprzedzony konkursem architektonicznym  
na aranżację targowiska i wygląd stoiska targowego. 

1 000 000,00 L0007 

7. Źródło wiedzy o Łodzi – miejsce planowania partycypacyjnego. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 75/77, działka S6-385/9. 
Opis – stała ekspozycja map, zdjęć, makiet, stałych projektów i filmów przybliżających początki 
Łodzi, jej rozwój, tło historyczne, a także podobne miasta na świecie. Stała wystawa makiety 
śródmieścia w skali 1:500 lub 1:1000, makiety wirtualnej, zdjęć lotniczych, map i innych 
elementów ukazujących współczesną Łódź. Wystawa inwestycji ważnych dla miasta i regionu, 
miejskich i prywatnych, w formie makiet, wizualizacji i prezentacji wirtualnych. 

4 900 000,00 L0010 

8. Akademia Koszykówki Marcina Gortata. 
Lokalizacja – sześć wybranych szkół podstawowych na terenie całego Miasta. 
Opis – zatrudnienie nauczycieli uczących w szkole podstawowej dysponującej właściwą bazą 
sportową (tzw. animatorów koszykówki), których zadaniem będzie dokonanie naboru uczestników 
do grupy. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach (dla uczniów IV – VI klasy szkoły 
podstawowej w wymiarze 4 godz/tygod., w ciągu roku kalendarzowego z przerwą wakacyjną). 

120 000,00 L0011 

9. Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. 
Lokalizacja – ul. Nowe Sady 17, ul. Kwietniowa 2/4, ul. Szczytowa 11. 
Opis –ograniczenie liczby osób bezdomnych bez zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych 
w okresie jesienno-zimowym. Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących i zagrożonych 
bezdomnością i wykluczeniem. zabezpieczenie schronienia, odzież stosowna do pory roku, 
poprawa warunków bytowych mieszkańców placówek opiekuńczych. 

122 000,00 L0012 
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10. Budowa remizy strażackiej dla OSP Łódź – Łaskowice – „Środowiskowego Domu Strażaka”. 
Lokalizacja – ul. Łaskowice 180; działka nr 27/3, fragment działki 27/12, obręb G-53. 
Opis – kontynuowanie budowy budynku strażnicy OSP Łódź – Łaskowice „Środowiskowego 
Domu Strażaka”, na przygotowanych fundamentach, budowie przepompowni i instalacji sanitarnej 
z przyłączeniem do kolektora ściekowego prowadzącego do Grupowej Oczyszczalni Ścieków, 
instalacji sieci wodno – kanalizacyjnej, instalacji kotłowni CO i instalacji centralnego ogrzewania, 
wykonanie instalacji elektrycznej i okablowania oraz instalacji wentylacyjnej. Zagospodarowanie 
terenu zew. i wyposażenie budynku. Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 

3 825 000,00 L0013 

11. Otwarty plac zabaw i boisko dla młodzieży i dorosłych – róg ul. Czechosłowackiej  
i ul. Niciarnianej. 
Lokalizacja – ZSS nr 4, ul. Niciarniana 2a, plac za budynkiem, działka WD 14 i 15. 
Opis – przygotowanie terenu pod inwestycje, wykonanie nawierzchni placu rekreacyjno - 
sportowego. Zakup i montaż sprzętu rozwijającego sprawność motoryczną młodzieży. Budowa 
boiska szkolnego wielofunkcyjnego pokrytego nawierzchnią z granulatu wylewanego gumowego. 
Wymiana ogrodzenia wokół budynków na ogrodzenie z podmurówką oraz dwiema bramami 
wjazdowymi spełniającymi wymagania p.poż. Zakup i montaż kamer do monitoringu kompleksu. 

750 000,00 L0014 

12. Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne „Sport strefa 21” w XXI LO im. B. Prusa. 
Lokalizacja – ul. Kopernika 2. 
Opis – zerwanie nawierzchni asfaltowej i betonowej oraz położenie nowej, utworzenie na tyłach 
boiska na nawierzchni tartanowej miejsca do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, W części 
rekreacyjnej wytyczenie ścieżki zdrowia oraz miejsce do wypoczynku. W pobliżu muru Sali 
gimnastycznej montaż wiaty i stojaków dla rowerów. W pobliżu bramy wjazdowej projektowane 
jest pomieszczenie socjalne; ustawienie ławek. 

1 191 300,00 L0015 

13. Utworzenie „Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji Nieba” w Planetarium i 
Obserwatorium Astronomicznym  
Lokalizacja – ul. Pomorska 16. 
Opis – wykonanie i zamontowanie kopuły obserwacyjnej na istniejącej wieży widokowej. 
Wyposażenie kopuły obserwacyjnej w profesjonalny teleskop wraz z akcesoriami i 
oprzyrządowaniem. Remont tarasu widokowego i przystosowania go do profesjonalnych 
obserwacji. Wykonanie i montaż małej kopuły do dziennej obserwacji nieba. Stworzenie 
multimedialnego centrum komputerowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym internetowy 
dostęp do obserwacji nieba. 

480 000,00 L0016 

14. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na głównej alei w parku na Zdrowiu  
oraz na ul. Orlicz-Dreszera. 
Lokalizacja – aleja główna parku na Zdrowiu na odcinku od parkingu przy ul. Srebrzyńskiej do 
mostku obok stawu oraz ul. Orlicz-Dreszera przechodząca przez park. 
Opis – remont nawierzchni – położenie nowego asfaltu na istniejącej nawierzchni. 

1 280 000,00 L0017 

15. Uruchomienie Łódzkiej Sieci Dzielnicowych Banków Czasu – umożliwienie mieszkańcom Łodzi 
świadczenia sobie nawzajem sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.  
Lokalizacja – wszystkie dzielnice miasta. 
Opis – wykonanie internetowego systemu obsługi Dzielnicowych Banków Czasu obejmujący 
rejestrowanie nowych użytkowników, prowadzenie kont zarobionych godzin oraz rejestrowanie 
transakcji. Przygotowany będzie również zestaw startowy dla nowych użytkowników. Jako 
podsumowanie rocznej działalności zorganizowany zostanie Festiwal Łódzkich Dzielnicowych 
Banków Czasu. 

135 000,00 L0018 

16. Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego w Łodzi – wymiana uczniów ZSP 3 ze szkołą 
handlową w Stuttgarcie (Kaufmännische Schule 1). 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – I etap – pobyt 10 uczniów z ZSP w Stuttgarcie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach 
lekcyjnych niemieckiej młodzieży. Odwiedzą również jedną z firm logistycznych, w której poznają 
zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. II etap – rewizyta młodzieży z Stuttgartu – 
podsumowanie projektu. 

15 950,00 L0019 

17. Piknik naukowo-językowy. 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – zajęcia cykliczne w grupach dla uczniów ZSP 3. Uczniowie szkoły będą przez 6 tygodni 
dwa razy w tygodniu opracowywać metodą projektu wybrany przez siebie temat. Piknik naukowo 
– językowy. Uczniowie przedstawią wspólnie swoje prezentacje na Sali gimnastycznej i/lub boisku 
szkolnym. 

10 000,00 L0020 
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18. 
 

Modernizacja pracowni nauk ścisłych w ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup i instalacja tablic interaktywnych, rzutników, systemów nagłaśniających, urządzenia 
wielofunkcyjnego pozwalającego na wydruk i kopiowanie, żaluzji przeciwsłonecznych. 
Modernizacji będą podlegały dwie pracownie, w których głównie odbywają się zajęcia z 
matematyki oraz fizyki i chemii. 

27 680,00 L0021 

19. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych techników. 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – w celu ułatwienia uczniom klas pierwszych odnalezienia się w nowej szkole  
oraz wyrównania szans edukacyjnych szczególnie dzieci słabszych, z orzeczeniami poradni 
psychologiczno – pedagogicznej i z rodzin dysfunkcyjnych, projekt zakłada zorganizowanie zajęć 
wyrównawczych z podstawowych przedmiotów szkolnych (j. polskiego, matematyki oraz j. 
obcych). 

7 000,00 L0022 

20. Cykl turniejów rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich placówek edukacyjnych  
oraz seniorów. 
Lokalizacja – obiekty sportowe łódzkich szkół wszystkich typów oraz obiekty sportowe MOSiR. 
Opis – zorganizowanie turniejów o charakterze sportowo- rekreacyjnym i integracyjnym, 
promujących mniej znane i popularne dyscypliny sportowe, o rekreacyjnym charakterze, 
prowadzonych w systemie koedukacyjnym, aktywizujące łodzian w różnym wieku  
oraz skierowane do wszystkich placówek edukacyjnych. 

250 000,00 L0023 

21. Budowa ścieżki zdrowia w parku na Zdrowiu. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wytyczenie  trasy ścieżki zdrowia, montaż przyrządów do ćwiczeń i tablic informacyjnych 
dotyczących użytkowania przyrządów, montaż drogowskazów ścieżki, tablicy z regulaminem 
korzystania ze ścieżki oraz altany na końcu ścieżki. 

100 000,00 L0024 

22. Przebudowa basenu wraz z zapleczem przy SP 190, ul. Malczewskiego 37/47. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przebudowa pływalni: roboty rozbiórkowe, ziemne, murowe, betonowe i żelbetonowe, 
izolacyjne. Pokrycia dachów, rusztowania, konstrukcje stalowe i elementy metalowe, wewnętrzna 
instalacje wodno-kanalizacyjna, branża technologii wody basenowej, branża elektryczna. 

3 811 999,91 L0025 

23. Nowoczesny informator – mapa zabytków, najciekawsze miejsca i osobistości łódzkiej ziemi. 
Lokalizacja – głównie dotyczy centrum miasta. 
Opis – zakup wolnostojących komputerów, opracowanie programu, na bazie którego będzie 
funkcjonował komputer w oparciu o informacje turystyczne (np. zabytki).  

335 000,00 L0026 

24. Zakup oraz montaż windy (dźwigu osobowego). 
Lokalizacja – SP 162, ul. Powszechna 15, filia klasy I-III, ul. Strzelecka 5. 
Opis – zakup oraz montaż windy osobowej umożliwiającej wjazd na I piętro budynku SP 162 
klasy 1-3 dzieciom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz z innymi dysfunkcjami 
narządu ruchu. Dostosowanie , adaptacja klatki schodowej lub części budynku do potrzeb montażu 
windy. 

500 000,00 L0027 

25. Modernizacja boiska szkolnego przy PG 17. 
Lokalizacja – boisko szkolne w parku im. gen. Andersa, między ul. Kwiatową a ul. Klaretyńską. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa bieżni, skoczni z piaskownicą do uprawiania 
lekkoatletyki rzutnią, do pchnięcia kulą, z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Zabezpieczenie 
odwodnienia terenu. Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy (bramki, kosze, słupki  
do siatkówki). Wymiana ogrodzenia. 

1 200 000,00 L0029 

26. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów nie biorących udziału w lekcjach religii. 
Lokalizacja – uczniowie szkół publicznych. 
Opis – zajęcia miałyby charakter dodatkowych zajęć na terenie szkoły tam, gdzie można je 
zorganizować lub wyjść/wycieczek edukacyjnych, które odbywałyby się np. raz na miesiąc  
i w sumie zajmowałyby porównywalną z lekcjami religii liczbę godzin. 

77 400,00 L0030 

27. „Promenada Bałucka”. 
Lokalizacja – ul. Zachodnia. 
Opis – przebudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego w nowoczesną promenadę składającą się 
z: deptaku, drogi rowerowej, miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów, pasa zieleni, 
ławek, koszy na śmieci i psie odchody, oświetlenia, tablic informacyjnych, podjazdów do sklepów 
(ul. Zachodnia 23-27) dla osób niepełnosprawnych.  

508 933,90 L0031 
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28. „Łódź konstruuje”. 
Lokalizacja – gimnazja, domy kultury, parki miejskie. 
Opis – zorganizowanie cyklu 55 zajęć, związanych z drukiem 3D, robotyką i eksperymentami 
matematyczno-przyrodniczymi. Warsztaty z podstaw elektroniki Arduino i robotyki. Zakup 
sprzętu do warsztatów uczniowskich, dla dorosłych i do warsztatów trenerskich. Zorganizowanie 
jednodniowego pikniku wynalazców pod koniec projektu. 

341 500,00 L0032 

29. Dowiedz się co potrafi nowoczesny telefon, także w Twoich rękach!!! Szkolenie z zakresu 
technologii mobilnych dla osób powyżej 50 roku życia. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – przeprowadzenie szkolenia z obsługi nowoczesnych urządzeń mobilnych ze szczególnym 
uwzględnieniem smart fonów, tabletów oraz innych urządzeń wyposażonych w dotykowe ekrany. 
Warsztaty w formie weekendowych spotkań. Zakup urządzeń mobilnych dla grupy.  

70 000,00 L0033 

30. Modernizacja sali gimnastycznej dużej w PG 31 im. Szarych Szeregów, ul. Grota Roweckiego 1. 
Lokalizacja – jw. 
Opis –przeprowadzenie robót remontowo–budowlanych – wymiana okien oraz umalowanie 
pomieszczeń, umocowanie drabinek do ćwiczeń, wymiana parkietu, remont łazienek przy sali 
gimnastycznej. Zawieszenie koszy do gry w koszykówkę, siatki do gry w siatkówkę. Doposażenie 
sali w kozły oraz materace. 

300 000,00 L0034 

31. Utworzenie miejsc postojowych przy szpitalu miejskim im. Jonschera, ul. Milionowa 14. 
Lokalizacja – ul. Milionowa W29-43/3, W25-169/6 i 169/17, ul. Łęczycka G5-7/15, ul. Milionowa 
W29-250/31. 
Opis – utworzenie 60 miejsc parkingowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) poprzez 
wyłożenie kostką ażurową na pasie zieleni oddzielającym jezdnię od chodnika na ul. Milionowe  
i ul. Łęczyckiej. Na ul. Łęczyckiej utworzenie miejsc parkingowych równolegle lub po skosie  
do jezdni, a na ul. Milionowej prostopadle do jezdni.  

300 000,00 L0035 

32. Wystawienie nigdy nie granej w Łodzi słynnej rock-opery Jesus Christ Superstar Andrew Lloyda 
Webbera. 
Lokalizacja – Teatr Muzyczny, ul. Północna 47/51. 
Opis – pokrycie wysokich kosztów licencji oraz wypożyczenie materiałów nutowych. 
Przeprowadzenie castingu na wykonawców trzech głównych ról. Zaprojektowanie i wybudowanie 
dekoracji oraz kostiumów. Doangażowanie oraz opłacenie muzyków rockowych i tancerzy. 
Pokrycie honorariów reżysera, kierownika muzycznego choreografa, scenografa oraz pokrycie 
kosztów promocji. 

1 026 000,00 L0036 

33. Wybudowanie parkingu dla Teatru Pinokio. 
Lokalizacja – działki 222/1 i 222/3. 
Opis – wybudowanie parkingu dla widzów, gości teatru na działkach znajdujących się naprzeciw 
głównego wejścia do teatru oraz przekazanie go do dyspozycji teatru. 

25 000,00 L0037 

34. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy 
opieki: np. prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zorganizowanej pracy ulicznej, klubów 
młodzieżowych, itp. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – powstanie nowych zorganizowanych form opieki oraz poprawa już istniejących (placówki 
wsparcia dziennego, kluby młodzieżowe oraz organizacja pracy ulicznej). 

1 980 000,00  L0038 

35. Podniesienie innowacyjności nauczania w IV LO im. Emilii Sczanieckiej, ul. Pomorska 16. 
Lokalizacja - jw. 
Opis – wyposażenie 10 sal lekcyjnych w urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć z jęz. 
obcych oraz zajęć z innych przedmiotów prowadzonych w jęz. angielskim (tablice multimedialne, 
rzutniki, odtwarzacze CD, laptopy oraz tablice suchościeralne) w sposób nowoczesny i kreatywny. 

90 500,00 L0039 

36. Sadzenie kwiatów (po uprzątnięciu) w donicach betonowych na terenie naszego miasta. 
Lokalizacja – Biblioteka Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14; Dworzec Łódź-Kaliska; al. Piłsudskiego 
7; Park Śródmiejski, Atlas Arena, Łódzki Dom Kultury; pomnik kard. Wyszyńskiego (Retkinia); 
Dom Seniora, ul. Krzemieniecka. 
Opis – oczyszczenie donic betonowych z kwiatów oraz innych odpadów, zasadzenie kwiatów  
w miejscach uczęszczanych przez łodzian i ich oświetlenie. Postawienie tablicy: „Nie rób z donic 
śmietnika”. 

15 000,00 L0040 
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37. Budowa gimnastyczno-rekreacyjnego parku sportowego. 
Lokalizacja – Park Staromiejski (ul. Zachodnia, ul. Ogrodowa), Park Źródliska (ul. Fabryczna,  
ul. Przędzalniana, al. Piłsudskiego), Park Poniatowskiego (al. Włókniarzy, ul. Parkowa,  
ul. Żeromskiego). 
Opis – wybudowanie placu gimnastycznego (przygotowanie podłoża, transport przyrządów, 
montaż przyrządów i elementów placu). 

79 500,00 L0041 

38. Mama, tata i ich dzieci grają w piłkę na parkiecie. Sąsiedzi im kibicują – dobrze się na Społem 
czują. 
Lokalizacja – KS Społem, ul. Północna 36. 
Opis – remont parkietu - demontaż zniszczonego parkietu dębowego, ułożenie na podłożu płyt 
USB oraz ułożenie nowego parkietu dębowego (I, II klasy) oraz prace wykończeniowe – 
wycyklinowanie oraz polakierowanie lakierem ekologicznym. 

232 980,00 L0042 

39. „Latające biblioteki”. 
Lokalizacja – szkoły podstawowe w Łodzi. 
Opis - stworzenie 5 nowoczesnych wędrujących bibliotek umożliwiających kontakt 
z nowoczesnymi i nowatorskimi książkami, zorganizowanie warsztatów dla dzieci i dorosłych,  
o tym, jak czytać/oglądać nowe książki  i jak  skutecznie wykorzystywać je w procesie 
wychowawczym i  edukacyjnym - czyli jak  z a ich pomocą mądrze bawić się, uczyć i tworzyć. 
Przewidywane działania: pozyskanie szkół partnerskich, promocja projektu, stworzenie bibliotek 
(zakup książek), właściwa realizacja programu (realizacja warsztatów, otwarcie bibliotek), 
koordynacja przemieszczania się bibliotek, zakończenie projektu. 

15 835,00 L0044 

40. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 
Konstantynowskiej i ul. płk. St. Juszczakiewicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy ronda, wykonanie robót 
budowlanych, tj. budowa ronda, składającego się z trzech wlotów, rozdzielonych wyspą. 

2 500 000,00 L0045 

41. Kampania edukacyjna „Moc energii na co dzień bez energetyków”. 
Lokalizacja – publiczne gimnazja w Łodzi. 
Opis – przeprowadzenie ankiety diagnozującej wśród uczniów klas gimnazjalnych, 
rozpowszechnienie informacji o projekcie poprzez plakaty i foldery dla szkół, zorganizowanie 
konferencji metodycznej, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w gimnazjach oraz konkursu  
z nagrodami na plakat z hasłem. 

16 800,00 L0046 

42. Zajęcia na temat „Wiedza o Łodzi” jako element programu nauki dla przedszkolaków  
oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – opracowanie zestawu treści edukacyjnych dostosowanych do różnych poziomów 
kształcenia w formie scenariuszy lekcji. Realizacja zajęć zgodnie z opracowanymi scenariuszami. 

294 300,00 L0049 

43. Budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja pasa drogowego ul. Mierzejowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Mierzejowej. Modernizacja pasa drogowego. 

4 000 000,00 L0051 

44. „Kolorowa szkoła – łatwiejsze życie”. 
Lokalizacja – ZSO nr 4 im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28. 
Opis – pomalowanie korytarzy, stołówki i zaplecza do wydawania obiadów. 

143 347,36 L0053 

45. Baza sportowa dla ekstraligi rugby pod kątem przygotowań olimpijskich. 
Lokalizacja – SMS im. K. Górskiego, ul. Milionowa 12. 
Opis – wykonanie nowego drenażu oraz podbudowy boiska. Instalacja sztucznej trawy z shock – 
padem oraz modernizacja oświetlenia. Rozbudowa trybun wraz z zadaszeniem  

2 000 000,00 L0054 

46. Dofinansowanie diagnozy i terapii integracji sensorycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie 
miasta. 
Lokalizacja – gabinet integracji sensorycznej w Śródmieściu. 
Opis – diagnoza integracji sensorycznej dla dzieci, diagnoza terapii sensorycznej dla dzieci. 

14 360,00 L0055 
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47. Podwórko „Równych Szans”. 
Lokalizacja – ul. Wólczańska 225. 
Opis – remont budynku Fundacji Równe Szanse (remont elewacji, naprawa, wymiana rynien, 
remont dachu, wymiana okien, założenie żaluzji przeciwwłamaniowych i krat, malowanie 
wszystkich pomieszczeń, remont schodków wejściowych i utworzenie podjazdu dla wózków 
inwalidzkich, naprawa wszystkich drzwi, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz wodno-
kanalizacyjnej). Uporządkowanie terenu na zapleczu fundacji. Stworzenie placu zabaw i zieleńca 
(wykonanie trwałej estrady, naprawa przęseł ogrodzenia i naprawa elewacji muru strona zachodnia 
i południowa, wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej i północnej, uporządkowanie terenu, 
utworzenie miejsca na grill i wypoczynek, trwała instalacja mebli ogrodowych, nasadzenie 
krzewów ozdobnych, projekt i wykonanie zamykanej pergoli na pojemniki śmieciowe, instalacja 
oświetlenia placu rekreacji, remont nawierzchni wjazdu na posesję). 

5 000 000,00 L0056 

48. Uruchomienie regularnego połączenia autobusowego łączącego Port Lotniczy Łódź z dworcem 
Łódź-Kaliska oraz ścisłym centrum Łodzi. 
Lokalizacja – trasa: Port Lotniczy, al. Waltera-Janke, ul. Bandurskiego, al. Mickiewicza. 
Opis – połączenie ma być obsługiwane przez MPK Łódź najmniejszym i najbardziej ekonomiczny 
autobusem z floty – Jelczem Vero. Połączenie ma funkcjonować przez cały 2014 rok, 7 dni  
w tygodniu w godz. 7-22. Przewiduje się wykorzystanie tylko jednego autobusu. Dodatkowo 
przewidziano akcję informacyjną promującą nową linię, przede wszystkim na terenie Portu 
Lotniczego Łódź, dworca Łódź Kaliska oraz w Punktach Informacji turystycznej i w Internecie 
(strony Portu Lotniczego Łódź, MPK Łódź, Urzędu Miasta Łodzi).  

499 799,00 L0057 

49. Centrum tenisowo-rekreacyjne przy Chojeńskim Klubie Sportowym. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa 12 kortów tenisowych ziemnych i kortu centralnego z trybuną i oświetleniem. 
Budowa dwóch hal tenisowych o lekkiej konstrukcji z odsłanianą częścią hali w sezonie letnim 
oraz budynku z zapleczem socjalnym – szatnie, łazienki, WC, aneks kuchenny z barkiem, salą 
kominkową z częścią konferencyjno – audiowizualną do celów szkoleniowo – integracyjnych. 
Budowa budynku z mieszkalnym poddaszem oraz dachem w konstrukcji solarnej z pozyskaniem 
energii– pokoje dla zawodników i trenerów, gości turniejów. Wjazd z parkingiem, taras widokowy 
przy budynku oraz mini siłownia zewnętrzna z częścią ogólnorozwojowo – sprawnościową. Zakres 
zadań będzie dostosowany do kwoty 3 mln zł. 

3 000 000,00 L0058 

50. Budowa parkingu przy Dworcu Łódź-Kaliska – w kwartale ulic: Karolewska, al. Włókniarzy,  
al. Bandurskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz budowa 
parkingu ogólnodostępnego na powierzchni do 4 500 m2. 

2 060 000,00 L0059 

51. „Jasna szkoła – naszą przyszłością”. 
Lokalizacja – ZSO nr 4 im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28. 
Opis – Zdemontowanie starych opraw jarzeniowych i zamontowanie opraw nowej generacji 
wyposażonych  w elektroniczne stateczniki oraz świetlówki oznaczone symbolem 840 o barwie 
naturalnej dziennej. Zamontowanie w każdej sali lekcyjnej oprawy oświetlającej tablicę. 

313 837,97 L0061 

52. Poleski Park Kultury Alternatywnej. 
Lokalizacja – al. Wyszyńskiego 86. 
Opis – budowa hali treningowej wielofunkcyjnej (wraz ze ścianką wspinaczkową  
z oprzyrządowaniem) z systemem aktywnej wentylacji zewnętrznej. Budowa amfiteatru  
z trybunami, sceną zadaszoną rozbieraną oraz zapleczem socjalnym i sprzętem nagłośnieniowym  
i oświetleniowym, remont przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego. Budowa 
skateparku otwartego. Rozbudowa istniejącego placu zabaw. 

4 822 900,00 L0062 

53. Historia łódzkości. 
Lokalizacja – Rynek Starego Miasta, ul. Zgierska 12. 
Opis – przeprowadzenie prób spektakli, wykonanie projektu, scenografii oraz kostiumów. 
Promocja wydarzenia. Przygotowanie sceny, oświetlenia, budowa scenografii i zabezpieczenie 
widowni. Przeprowadzenie jednego dnia kilku premier różnych przedstawień. 

358 000,00 L0063 

54. Współpraca szkół łódzkich ze szkołami na Ukrainie skupionych wokół Centrum Dialogu 
Kostiuchnówka w ramach realizacji programu „Partnerstwo bez granic”. 
Lokalizacja – SP 36, SP 164, ZSP 19, SP 173, SP 37, G 43, ZSP 20. 
Opis – wyjazdy polskich uczniów na Wołyń i wizyty uczniów ukraińskich w Łodzi. Spotkanie 
nauczycieli szkół partnerskich na konferencji Dialog Edukacyjny w Łodzi i w Centrum Dialogu 
Kostniuchówka. Spotkania Polonii z terenu Wołynia w Łodzi i w CDK. 

318 000,00 L0066 
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55. Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontów kamienic. 
Lokalizacja –Zielona 48, ul. Rewolucji 1905r. nr 15. 
Opis – w ramach zadania wykonane zostaną dokumentacje projektowe (wraz z uzyskaniem 
wszelkich pozwoleń) dla kapitalnych remontów kamienic. 

555.000,00 L0068 

56. Prowadzenie banku żywności w Łodzi. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis - zapewnienie pomocy żywnościowej dla 20 000 najbardziej potrzebujących mieszkańców 
Łodzi. Angażowanie lokalnych przedsiębiorców: producentów, rolników, dystrybutorów  
do współpracy z bankiem żywności i zachęcenie ich do przekazywania żywności. Profesjonalny 
transport i przechowywanie żywności od producentów i dystrybutorów. Budowa profesjonalnego 
systemu dystrybucji żywności. Wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców poprzez 
prowadzenie akcji  społecznych, w tym zbiórek żywności. Włączanie mieszkańców Łodzi  
w wolontariat stały i akcyjny w banku żywności. Promowanie idei banków żywności,  
 tj. promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu. Bank 
żywności ma działać w oparciu o trzy zasady: zasada non-profit – działalność nie dla zysku, zasada 
kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się 
bezpośrednio dożywianiem, zasada apolityczności oraz różnorodności religijnej  
i światopoglądowej. 

200 000,00 L0069 

57. Dotacje na remont kamienic wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością gminy  
na przeprowadzenie prac konserwatorskich. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – przeznaczenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi 
– remont elewacji, dachów, okien, klatek schodowych i prześwitów bramkowych, pachołków, 
studzienek, rekonstrukcja oraz odnowa podwórek. 

3 000 000,00 L0070 

58. Bon na aktywność – program wspierania aktywności społecznej Łodzian. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – „Bon na aktywność” to idea stworzenia w Łodzi programu mini grantów dla grup 
mieszkańców, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a poprzez to aktywizować 
społeczność lokalną Łodzi. Główne działania to: kampania informacyjna pod nazwą „Łódź kreuje 
aktywność społeczną” prezentująca ideę Bonu na aktywność, konkurs Bon na aktywność oraz 
wsparcie animacyjne. 

700 000,00 L0071 

59. Pracownia aktywizacji osób 45+. 
Lokalizacja – Śródmieście. 
Opis – danie możliwości osobom po 45. roku życia poszukującym zatrudnienia, odnalezienia się  
w nowych realiach zmieniającego się rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą 
następujące zadania: rekrutacja, organizacja pracy uczestników/uczestniczek, szkolenia, doradztwo 
zawodowe, prawne i socjalne, wsparcie psychologiczne. 

257 800,00 L0072 

60. Harmonijny rozwój Twojego dziecka. Program wspierania prawidłowego i zintegrowanego 
rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i seksualnego dla dzieci i młodzieży. 
Lokalizacja – Fundacja „Na przyszłość”, ul. Tybury 4a. 
Opis – przeprowadzenie cyklu zajęć o charakterze warsztatów psychoedukacyjnych. Każde 
spotkanie będzie obejmowało: część dydaktyczną – przedstawienie najważniejszych informacji, 
dyskusję, grupowe rozwiązywanie problemów, ćwiczenia w postaci odgrywania scenek oraz część 
praktyczną, w trakcie której grupa udziela sobie informacji zwrotnych oraz podsumowanie zajęć 
przez trenera. 

8 450,00 L0073 

61. Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa  
oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy. 
Lokalizacja – 25 szkół z terenu Łodzi. 
Opis – personel medyczny i lekarski będzie odwiedzał wytypowane z terenu Łodzi szkoły 
publiczne, by wykonać badania, dokonać ich rejestracji, a następnie poddać wnikliwej analizie. 
Badaniu podlegałyby dzieci z klas I, II, III będące w okresie rozwoju fizycznego. Badania będą 
polegały na pomiarach antropometrycznych, badaniu ortopedycznym mającym na celu 
wyselekcjonowanie dzieci z wadami postawy lub też schorzeniami. Otrzymane wyniki posłużą do 
zakwalifikowania dzieci do odpowiednich grup rehabilitacyjnych czy leczniczych. 

300 000,00 L0074 
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62. Poprawa dostępności przystanków komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwa w ich rejonie 
poprzez utworzenie dodatkowych, wyniesionych przejść dla pieszych po obu stronach 
przystanków. 
Lokalizacja – przystanki: ul. Narutowicza/pl. Dąbrowskiego, ul. Narutowicza/ul. Tramwajowa,  
ul. Narutowicza/ul. Kopcińskiego, al. Kościuszki/ul. Struga, al. Kościuszki/ul. Zielona, ul. 
Franciszkańska/ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego/ul. Zgierska, ul. Zgierska/targowisko 
Dolna. 
Opis – modernizacja przystanków tramwajowych i tramwajowo-autobusowych poprzez 
utworzenie dodatkowych, wyniesionych przejść dla pieszych. 

85 400,00 L0075 

63. „Letnia Otwarta Scena”. 
Lokalizacja – pl. Dąbrowskiego, pasaże, place, Stary Rynek. 
Opis – przeprowadzenie przeglądu wśród młodych artystów i utalentowanych mieszkańców 
województwa łódzkiego, aby wyłonić tych, którzy wystąpią na tytułowej Otwartej Scenie,  
czyli będą mogli zaprezentować swoje umiejętności przed mieszkańcami miasta, przy wsparciu 
profesjonalnej obsługi technicznej. Aby przyciągnąć artystów przewidziano trzy nagrody 
pieniężne. 

266 895,00 L0076 

64. „Latające” warsztaty empatyczne dla łódzkich dzieci. 
Lokalizacja – placówki edukacyjne we wszystkich dzielnicach miasta. 
Opis – realizacja działań skupiających się na kształtowaniu u dzieci umiejętności empatycznego 
porozumiewania się i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Przeprowadzenie warsztatów 
empatycznych dla dzieci – prezentacja utworów empatycznych własnego autorstwa w formie 
barwnego przedstawienia oraz ćwiczenia o uczuciach i potrzebach. Występ galowy na zakończenie 
warsztatów. Publikacja nowych, empatycznych utworów. 

56 500,00 L0077 

65. Popularyzacja łódzkich zabytków poprzez oznaczenie obiektów zabytkowych, cykliczne 
wydarzenia prezentujące łódzkie dziedzictwo architektury oraz kursowanie zabytkowego 
tramwaju. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – projekt składa się z trzech niezależnych części: ogłoszenie konkursu na projekt graficzny 
tablicy informującej o obiekcie zabytkowym, wykonanie i umieszczenie tablic na obiektach  
z gminnej ewidencji zabytków będących własnością miasta, uruchomienie zabytkowej linii 
tramwajowej, kursującej po Łodzi szlakiem wybranych zabytków oraz przygotowanie materiałów 
promocyjno – edukacyjnych o zabytkach wzdłuż trasy, cykl 35 niedzielnych spacerów po Łodzi  
z przewodnikiem oraz przygotowanie i dystrybucja ulotek z trasami spacerów. 

158 650,00 L0080 

66. Łódzki rower miejski. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – określenie zasięgu obszarowego projektu i miejsc lokalizacji wypożyczalni rowerów  
oraz korytarzy obsługiwanych rowerem publicznym. Przygotowanie dokumentacji rowerowej. 
Wyłonienie dostawcy systemu. Promocja projektu. Określenie liczby, gęstości i minimalnych 
odległości między stacjami wypożyczeń. Wybór rozwiązań technicznych (system 
zautomatyzowany z punktami dokowania rowerów, możliwość rozbudowania/zmniejszania 
wielkości wypożyczalni, możliwość etapowej rozbudowy wraz z rozwojem sieci ścieżek 
rowerowych, wybór modelu roweru i jego kolorystyki). Budowa wypożyczalni wyposażonych  
w zestaw stojaków rowerowych oraz w panel sterujący z wyświetlaczem (cel informacyjny, 
wypożyczanie, rejestrowanie użytkownik i pobieranie opłaty). Zapewnienie kilku urządzeń 
dodatkowych – przyczepek na bagaże i fotelików dla dzieci. 

3 117 500,00 L0082 

67. Pomnik pierwszych osadników łódzkich. 
Lokalizacja – Stary Rynek. 
Opis – ogłoszenie konkursu dla artystów związanych z Łodzią (także studentów ASP), wykonanie 
i umiejscowienie pomnika. Postawieniu pomnika mogłyby towarzyszyć inne wydarzenia – np.  
w nocy pokaz iluminacji świetlnych, koncert łódzkich zespołów. Zamówienie teledysku i piosenki. 
Wydanie płyty z utworami łódzkich zespołów, których tematyka będzie poświęcona pierwszym 
osadnikom. Promocja wydarzenia w mediach oraz materiały drukowane. 

800 000,00 L0083 

68. Renowacja śmigłowca Mi-6 w Muzeum Lotnictwa. 
Lokalizacja – ul. Pilska. 
Opis – prace konserwacyjne eksponatu – prace malarskie i uzupełnienie elementów wyposażenia 
np. ogumienia czy oszklenia. Przystosowanie ładowni śmigłowca jako przestrzeni ekspozycyjnej. 
Przygotowanie śmigłowca do transportu i przetransportowanie go na odległość ok. 1 km  
do docelowej lokalizacji. 

500 000,00 L0085 
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69. Remont lokalu użytkowanego jako biuro Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna, parter). 
Opis – remont lokalu – wymiana nawierzchni podłogowej wraz z zakupem nowej (panele), 
odświeżenie ścian i sufitów, odnowienie zaplecza sanitarnego wraz z zakupem nowych 
sanitariatów, zakup mebli biurowych. Przygotowanie lokalu do w/w prac oraz przywrócenie lokalu 
po remoncie do możliwości używania. 

39 000,00 L0087 

70. „Cyfrowa Łódź 50+, nowoczesna edukacja komputerowa dla dorosłych i… jeszcze starszych” – 
komputerowa pracownia edukacyjna dla osób 50+, mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – SP 45 im. J. Matejki, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3. 
Opis – utworzenie ogólnodostępnej komputerowej pracowni edukacyjnej przeznaczonej  
dla mieszkańców miasta w wieku 50+. Pracownia: usytuowana  w centrum miasta, czynna w dni 
robocze, przystosowana do potrzeb osób starszych (uwzględniająca bariery architektoniczne, 
techniczne i komunikacyjne), prowadzona przez doświadczonych edukatorów przygotowanych  
do pracy z seniorami. W pracowni odbywać się będą różnorodne formy zajęć edukacyjnych  
dla osób 50+ (dotyczące podstaw obsługi i korzystania z komputera oraz innych cyfrowych 
mediów obecnych w codziennym życiu): szkolenia, warsztaty tematyczne, warsztaty 
motywacyjne, konsultacje, wolontariat kompetencji, inicjowanie wydarzeń i akcji. Obok zajęć 
edukacyjnych pracownia będzie prowadzić stałą akcję „Tani komputer dla seniora” – 
przystosowanie starych komputerów przez informatyków dla potrzeb Pracowni.  

319 649,00 L0088 

71. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii 
Lubelskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - Realizacja projektu drogi rowerowej "ul. Drewnowska na odcinku od al. Włókniarzy  
do al. Unii Lubelskiej, wraz z połączeniem z drogą rowerową wymienioną w punkcie 7) -  
(ok. 590 m)" zgodnie z przetargiem ZDiT z dnia 18 stycznia 201 2 pod tytułem "PL - Łódź:  
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2012/S 11-017411". 

590 000,00 L0090 

72. Festiwal na rzecz Kultury Głuchych. 
Lokalizacja – Łódź, wybrane ośrodki kultury, plener – Stary Rynek, ul. Piotrkowska, parki. 
Opis – Festiwal na rzecz Kultury Głuchych będzie 3-dniowym cyklem imprez kulturalnych, 
przeprowadzonych w  wybranych ośrodkach kultury, miejscach plenerowych w Łodzi. Impreza 
zostanie poprzedzona wielokierunkową promocją w mediach, Internecie i za pośrednictwem 
plakatów. Zorganizowane zostaną 4 wystawy indywidualne w  wybranych ośrodkach kultury  
oraz jedna zbiorowa w jednym z łódzkich parków. Zaprezentowane zostaną dwa spektakle  
w przestrzeni miejskiej. Odbędzie się projekcja filmów poruszających problem osób niesłyszących 
(pokaz filmów w parku na Zdrowiu). 

23 500,00 L0091 

73. Budowa pawilonu edukacyjno-terapeutycznego „Na Dziewanny”. 
Lokalizacja – ul. Dziewanny 24. 
Opis – rozbudowa Ośrodka o pawilon edukacyjno - terapeutyczny to pozyskanie 574 m2, które 
zostaną wykorzystane na specjalistyczne gabinety terapeutyczno – edukacyjne, pomieszczenia  
i poczekalnie, dużą salę rehabilitacyjno – widowiskową oraz zagospodarowanie terenu, dojazd  
z bocznej i głównej bramy, dodatkowe miejsca parkingowe. Działania realizowane w nowym 
pawilonie to: wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, wielospecjalistyczna diagnoza  
oraz opracowywanie indywidualnych programów terapeutyczno – edukacyjnych, wspomaganie 
rozwoju dzieci i usprawnianie zaburzonych funkcji, doradztwo w zakresie organizacji najbliższego 
otoczenia, współpraca z instytucjami kontynuującymi opiekę nad dzieckiem, doradztwo  
i warsztaty dla rodziców, integracja rodzin podopiecznych, wielozmysłowa stymulacja dzieci 
niewidomych i słabo widzących, oswajanie dzieci zaburzonych sensorycznie z różnymi bodźcami, 
miejsce odpoczynku,  relaksu i wyciszenia dla dzieci z problemami neurologicznymi, prowadzenie 
zajęć rozwijających zainteresowania dzieci oraz spotkania, szkolenia i warsztaty. 

2 051 600,00 L0092 
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74. Wideotłumacz języka migowego dla mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – Centralne Muzeum Włókiennictwa, Galeria Bałucka – Oddział Miejskiej Galerii 
Sztuki, Miejska Galeria Sztuki – Galeria Willa, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum 
Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego, Muzeum Geologiczne UŁ, Muzeum Kanału „Dętka” – 
Oddział Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii, Muzeum Komunikacji Miejskiej, 
Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi – Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych, 
Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, Muzeum Sportu i Turystyki – Oddział Muzeum Miasta Łodzi, 
Muzeum Sztuki, Muzeum Sztuki – ms2, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum 
Tradycji Niepodległościowych – Oddział Martyrologii Radogoszcz, Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych – Stacja Radegast, Ośrodek Propagandy Sztuki – Oddział Miejskiej Galerii 
Sztuki. 
Opis – wideotłumacz jest to urządzenie, które działa na zasadzie rozmowy fonicznej z rozmową 
wizualną (język migowy). Tłumacz połączony z urządzeniem będzie mógł przetłumaczyć osobie 
słyszącej pytania zadane w języku migowym przez niesłyszącego petenta i także przetłumaczyć  
na język migowy odpowiedź słyszącej osoby. Celem zadania jest zapewnienie osobom głuchym 
dostępności do instytucji miejskich. 

185 380,00 L0093 

75. Przewodnik „wirtualny” zamigany w języku migowym PJM. 
Lokalizacja – aplikacja na smartfon, komputer przenośny. 
Opis - przewodnik wirtualny działałby na takiej zasadzie, że osoba niesłysząca będzie mogła 
obejrzeć swojego wirtualnego przewodnika przychodząc do danej lokalizacji. Loguje się w tym 
miejscu i ma możliwość wyświetlenia filmu w polskim języku migowym, który opisuje dane 
miejsce. 

145 000,00 L0094 

76. Poprawa warunków bytowych zwierząt w łódzkim schronisku. 
Lokalizacja – ul. Marmurowa 4. 
Opis - Udzielenie doraźnej pomocy dla schroniska przy ul. Marmurowej (doposażenie gabinetu 
weterynaryjnego, przeznaczenie środków finansowych na sterylizację i kastrację, zakup 
materiałów do wykonania zagród, zakup kojców, bud, koszy, klatek, transporterów, wyposażenie 
schroniska w niezbędne akcesoria, zagospodarowanie wolnej przestrzeni i przeznaczenie jej  
na wybieg dla psów, zakup samochodu do przewozu pokarmu oraz samochodu do przewozu 
zwierząt, przeznaczenie środków na finansowych na kampanie informacyjne, na doraźne prace 
remontowe, szkolenie pracowników behawiorystycznych). 

1 000 000,00 L0095 

77. Wystawa kwiatów i roślin ozdobnych Łódź 2014. 
Lokalizacja – Miejska Galeria Sztuki w Parku im. H. Sienkiewicza. 
Opis – zorganizowanie wystawy kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych  
oraz roślin do aranżacji ogrodów. W trakcie wystawy zorganizowanie warsztatów florystycznych. 
Główne działania to: zintegrowanie łódzkiego środowiska, uzgodnienie tematu, terminu i zakresu 
wystawy, uzgodnienie możliwości wykorzystania przestrzeni parku, zrobienie projektu  
i kosztorysu wystawy, opracowanie akcji promocyjnej oraz warsztaty szkoleniowe, demontaż 
wystawy i rekultywacja terenu. 

57 000,00 L0096 

78. „Łódź porusza”. 
Lokalizacja – Parki: im. A. Mickiewicza, Szarych Szeregów, Staromiejski, J. Piłsudskiego,  
H. Sienkiewicza, 3 Maja, J. Poniatowskiego, Źródliska, Przy Leśniczej, Podolski. 
Opis – stworzenie placów aktywności seniora w formie zewnętrznej siłowni na terenie dziesięciu 
parków miejskich. Każda siłownia składa się 6 urządzeń: biegacz, orbitrek, koła tai chi małe  
i duże, prasa nożna, twister – wahadło, wioślarz. Są to stanowiska, na których niewielkim 
nakładem sił można aktywizować wszystkie partie mięśniowe. Niezbędna jest obecność 
wykwalifikowanych instruktorów i trenerów na cyklicznych spotkaniach instruktażowych  
na terenie każdego z placów aktywności seniora. Siłownia plenerowa może być dostępna  
dla każdego, niezależnie od pory dnia. Siłownie będą wzbogacone o elementy małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci). 

550 000,00 L0097 
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79. Łódź dla kultury, kultura dla Łodzi. Zwiększenie środków konkursowych na wydarzenia kulturalne 
realizowane przez łódzkie NGO, stypendia artystyczne oraz publikacje. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zwiększenie środków finansowych na następujące konkursy: Otwarty konkurs ofert  
w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia kwotą nie większą niż 50000 
zł realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie 
wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią  
z wykorzystaniem różnych nośników zapisu oraz czasopism kulturalnych, stypendia artystyczne, 
środki przeznaczone w trybie pozakonkursowym. 

800 000,00 L0098 

80. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy skrzyżowania ul. Kusocińskiego,  
ul. Armii Krajowej i ul. Juszczakiewicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie powinno obejmować opracowanie dokumentacji technicznej dla wybudowania 
ronda na wskazanym w tytule skrzyżowaniu. 

85 000,00 L0102 

81. Edukacja dla osób starszych z zakresu Internetu – edukacja trudnej młodzieży przez pracę  
z osobami starszymi. 
Lokalizacja – pięć wybranych osiedli Łodzi. 
Opis – wybranie z obszaru całej Łodzi 5 osiedli pod kątem występowania na niej trudnej 
młodzieży oraz osób starszych. Przeszkolenie trudnej  młodzieży w zakresie: przypomnienia  
i ugruntowania tego co już potrafi, nauczenia nowych elementów z obsługi Internetu, w tym 
między innymi takich portali, komunikatorów i narzędzi jak: Skype, Facebook, oraz Google Earth 
(plus podstawowa obsługa komputera). Przekazanie młodym ludziom wiedzy i umiejętności jak 
uczyć innych, w tym zajęcia z psychologiem. Osoby, które pomyślnie przejdą kwalifikację 
rozpoczną pracę z osobami starszymi w zakresie posługiwania się Internetem i jego narzędziami. 

150 000,00 L0103 

82. Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Wróblewskiego na odcinku pomiędzy  
al. Politechniki a ul. Proletariacką. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie zakłada wymianę nawierzchni chodnika i jezdni w zakresie: stworzenia projektu 
budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami, zerwania istniejącej nawierzchni asfaltowej 
jezdni wraz z kamienną podbudową, czyli tzw. „kocimi łbami” i demontaż nie użytkowanych 
torów tramwajowych oraz zerwanie płyt chodnikowych,  położenia nowej nawierzchni asfaltowej 
na jezdni oraz płyt betonowych na chodniku wraz z krawężnikami. 

2 330 000,00 L0106 

83. Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej Olechów-Widzew. 
Lokalizacja – ul. Zakładowa do al. Hetmańskiej, al. Książąt Polskich, ul. Przybyszewskiego,  
ul. Augustów do ul. Rokicińskiej. 
Opis – zadanie przewiduje budowę odcinka drogi rowerowej dwukierunkowej. Część 
przeznaczona dla pieszych powinna zostać wykonana z kostki betonowej, natomiast część  
dla rowerów z nawierzchni asfaltowej. Przy skrzyżowaniach powinny zostać namalowane 
poprzeczne pasy sygnalizujące niebezpieczne miejsce.  

3 300 000,00 L0108 

84. Zmieniamy siebie, by zmienić miasto. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – w ramach zadania przewidziane jest prowadzenie przez rok zajęć z zakresu socjoterapii  
w placówkach wsparcia dziennego na terenie miasta Łodzi. Zajęcia te skierowane są do dzieci  
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przejawiających zaburzenia zachowania. 
W ramach zadania zostanie zorganizowany roczny cykl warsztatów z zakresu socjoterapii  
w liczbie 100 godzin na rok w placówkach pobytu dziennego. Metoda socjoterapii oparta jest  
na procesie grupowym, który ma miejsce podczas interakcji dzieci i młodzieży, a celem jego jest 
korekcja urazów, których następstwem są zaburzone zachowania. 

139 500,00 L0109 

85. Balon promocyjny z logo Miasta Łodzi. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zakup balonu na ogrzane powietrze Super Sport balloon BB22XR(77) firmy Kubiczek 
(powłoka, kosz, butle 4szt., palnik), zakup przyczepy do transportu i przechowywania balonu, 
zakup ubezpieczenia OC i Aerocasco, zakup gazu potrzebnego do lotów balonem, zatrudnienie 
pilota z uprawnieniami (obsługa balonu) 

350 000,00 L0110 
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86. Dzień Ojca Łodzianina, połączony z biciem rekordu Guinessa oraz warszTATY dla taty. 
Lokalizacja – Off Piotrkowska oraz odcinek ul. Piotrkowskiej do UMŁ. 
Opis – organizacja wspólnie z Off Piotrkowska uroczystości poświęconej Dniu Ojca (imprezy, 
debaty, występy, pokazy, warsztaty, konkursy, prowadzone przez profesjonalnego konferansjera). 
Bicie rekordu Guinessa w „Największej ilości tatusiów ze swoimi dziećmi i łódką w ręku”. 

178 000,00   L0112 

87. „Łódź kulturalnie pomaga”. 
Lokalizacja – Rynek Starego Miasta, ul. Piotrkowska lub park na Zdrowiu. 
Opis – realizacja spektaklu teatralnego w miejskiej przestrzeni, połączona z aukcją charytatywną 
umożliwiającą sfinansowanie dowolnego programu użyteczności publicznej (dopłata dla domów 
tymczasowych dla zwierząt, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych, pomoc 
łódzkim fundacjom w leczeniu zwierząt). 

22 000,00 L0113 

88. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, koszykową, siatkówkę i tenisa. 
Lokalizacja – Miejski Ośrodek Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia panelowego, oraz zakup i montaż 
wyposażenia (bramki, słupki, siatki, obręcze i tablice do koszykówki). 

900 000,00 L0114 

89. „Urban-tour Lodz” – Festiwal Muzyki i Sztuki w przestrzeni miejskiej. 
Lokalizacja – ul. Traugutta 7, 10; ul. Wschodnia 50; ul. Piramowicza 8; ul. Narutowicza 23;  
ul. Kili ńskiego / ul. Traugutta; ul. Piotrkowska 94; ul. Jaracza 29; ul. Jaracza 22aa, 24;  
Park Moniuszki, ul. Piotrkowska 17; ul. Sienkiewicza 61a; ul. Tuwima 7; ul. Piotrkowska 118;  
ul. Narutowicza 48; ul. Moniuszki 5; ul. Jaracza 12. 
Opis – projekt to organizacja dwudniowego, międzynarodowego festiwalu muzyki i sztuki  
z udziałem zespołów muzycznych oraz artystów wizualnych skupiających się na działaniach  
w przestrzeni publicznej.  

140 800,00 L0116 

90. Wyposażenie lokalnej sali koncertowej, udostępnianej do organizacji koncertów młodych 
muzyków, w profesjonalne instrumenty muzyczne. 
Lokalizacja – Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13. 
Opis – zadanie polega na wyposażeniu lokalnego ośrodka kultury, dysponującego salą koncertową, 
w profesjonalne instrumenty muzyczne. 

200 000,00 L0117 

91. Uzupełnienie infrastruktury Parku im. J. Poniatowskiego o elementy małej architektury w rejonie 
startu biegu „park run Łódź”, okolice parkingu przy ul. Inżynierskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – uzupełnienie parkowych elementów małej architektury (ustawienie stojaków na rowery, 
dostawienie ławek do siedzenia, tablicy informacyjnej biegu, stołu terenowego dla biura 
organizacji zawodów, toalety przenośnej typu Toi-Toi, trwałe oznaczenie na alejce parkowej linii 
startu i mety biegu, oznaczenie znakami całej trasy z oznaczeniem kilometrażu, wyrównanie 
nawierzchni w szczególności w okolicach kortów tenisowych, czytelne oznaczenie miejsc 
postojowych i granicy parkingu przy ul. Inżynierskiej. 

116 500,00 L0118 

92. Realizacja premiery opery buffa Jacquesa Offenbacha „Wielka Księżna Gérolstein” w Teatrze 
Muzycznym, ul. Północna 47/51 (pierwsze sceniczne wykonanie edycji krytycznej pierwotnej 
wersji dzieła). 
Lokalizacja – jw. 
Opis- realizacja premiery opery komicznej (buffa) Offenbacha ,,Wielka Księżna 
Gérolstein” w Teatrze Muzycznym w Łodzi.  

586 000,00 L0119 

93. Międzynarodowy konkurs na projekt i realizację rzeźby przedstawiającej postać i twórczość Artura 
Rubinsteina. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 78, na miejsce istniejącego obiektu pt. Fortepian Artura Rubinsteina. 
Opis – organizacja międzynarodowego konkursu na projekt i wykonanie rzeźby przestawiającej 
postać i twórczość Artura Rubinsteina w oparciu o wyłonioną w konkursie najlepszą profesjonalną 
propozycję. Rzeźba ta zastąpi istniejący już w Łodzi obiekt, zlokalizowany przy ulicy 
Piotrkowskiej przed kamienicą o numerze 78. 

219 000,00 L0120 

94. Przywrócenie kursowania linii nocnych co 30 minut w godzinach 23:00 – 1:00. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – przywrócenie kursowania wszystkich linii nocnej komunikacji autobusowej co pół godziny 
w dni robocze w godzinach 23.00-1.00. W tym celu proponuje się przesuniecie kursów 
wykonywanych o godzinie 22.30 z punktu przesiadkowego (al. Kosciuszki – ul. Zielona)  
na godzinie 23.00 oraz uruchomienie dodatkowych kursów o godzinach 0.00 i 1.00. Dodatkowe 
kursy byłyby wykonane na wszystkich istniejących liniach komunikacji nocnej (Nl-N7),  
we wszystkich kierunkach, w wariantach podstawowych (najkrótszych). 

1 417 829,14 L0121 
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95. Łódź – nasza przyszłość. 
Lokalizacja – publiczne gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, łódzkie urzędy i instytucje,  
5 wybranych miast Polski, 5 najbogatszych miast Europy nie będących miastami partnerskimi 
Łodzi. 
Opis – promowanie miasta i możliwości, jakie Łódź może zaoferować swoim obecnym  
i przyszłym mieszkańcom realizowane w 3 etapach: promocja zadania, olimpiada wiedzy o Łodzi, 
przygotowanie 50-osobowej reprezentacji młodych mieszkańców do promowania Miasta  
oraz krajowe i zagraniczne wizyty promujące Łódź. 

1 550 000,00 L0122 

96. Częstsze i regularne kursowanie linii 15/15A w weekendy. 
Lokalizacja – ulice: Pomorska, Legionów, Gdańska, Kopernika, Żeromskiego, Politechniki, 
Paderewskiego, Rzgowska, Pabianicka. 
Opis- wprowadzenie regularnego, naprzemiennego kursowania linii 15 i 15A w soboty, niedziele  
i święta. Obecnie odjazdy następują nieregularnie, wbrew założeniom reformy komunikacji  
i miejskiej z 2001 roku. 

731 248,93 L0123 

97. Nowe przejścia dla pieszych. 
Lokalizacja – ul. Zielona przy ul. Małej, ul. Wólczańska na wysokości al. Rynkowej,  
ul. Sieradzka 12, ul. Narutowicza, ul. Piotrkowska w obrębie pl. Niepodległości, al. Politechniki 6. 
Opis – wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych w miejscach szczególnie przez nich 
uczęszczanych, bądź pożądanych. Malowanie oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania 
pionowego we wszystkich lokalizacjach, usuniecie istniejącego oznakowania poziomego, 
wykonanie projektów budowlanych koniecznych dla przeprowadzenia inwestycji, usuniecie 
fragmentów kolidujących barierek i przegrodzeń, wypłytowanie nawierzchni przeznaczonych  
do ruchu pieszych płytami betonowymi korekta istniejącej geometrii pasów ruchu za pomocą 
oznakowania poziomego w sąsiedztwie proponowanego przejścia, zainstalowanie azyli  
dla pieszych z elementów prefabrykowanych w sąsiedztwie torowiska tramwajowego oraz szykan  
z elementów prefabrykowanych za przejściem dla pieszych przy zewnętrznych krawędziach 
jezdni. 

87 736,66 L0124 

98. Łódzki Szlak Modernizmu. 
Lokalizacja – elewacje budynków w Łodzi. 
Opis – opracowanie koncepcji Łódzkiego Szlaku Modernizmu, a następnie wdrożenie go w postaci 
szlaku turystycznego, którego tematem przewodnim będzie architektura modernistyczna Łodzi 
(przede wszystkim dwudziestolecia międzywojennego). 

97 500,00 L0125 

99. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek 
zamieszkania zbiorowego: placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. 
Lokalizacja – budynek gospodarczy planowany do remontu i przebudowy na placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą – ul. Aleksandrowska 123 na działce 71/5 w obrębie B35. 
Opis – budynek gospodarczy to obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, 
przykryty dachem wielospadowym. W ramach planowanej inwestycji założono zmianę obrysu 
zewnętrznego budynku (rozbudowa) oraz rozbiórkę poddasza nieużytkowego do poziomu stropu. 
W wyniku planowanej nadbudowy połączonej ze zmianą geometrii dachu powstanie poddasze 
użytkowe. 

638 000,00 L0126 

100. „Nowa szwalnia”. 
Lokalizacja – dawny „Dom Kolejarza”, ul. Struga 90. 
Opis – kapitalny remont przystosowujący budynek przy ulicy Struga 90 do pełnienia funkcji 
ważnego, ogólnołódzkiego i ponadlokalnego ośrodka kultury. 

2 500 000,00 L0127 

101. „Tydzień Kultury Niezależnej 2014”. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – promocja i pomoc w organizacji „Tygodnia Kultury Niezależnej 2014” (plakaty, biuletyn, 
ulotki, banery, strona WWW, gadżety, przygotowanie różnych przestrzeni oraz materiałów 
plastycznych i innych potrzebnych do działań podczas TKN). 

185 000,00 L0128 

102. Kultura dla młodych. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zorganizowanie nieodpłatnych wyjść do instytucji kultury dla 540 dzieci i młodzieży, 
będących wychowankami placówek wsparcia dziennego (świetlice, ogniska). Zakupienie biletów 
wstępu do instytucji kulturalnych (kino, teatr, muzeum i inne) oraz na wydarzenia kulturalne 
(wernisaże, koncerty itp.). 

233 280,00 L0129 
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103. Pasje kreują Łódź. Druk tekstów inspirowanych miastem, pt. „Ludzie-Pasje-Miasto. Rozmowy  
o Łodzi”. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – druk tekstów zebranych pod wspólnym tytułem „Ludzie- Pasje- Miasto. Rozmowy o Łódź” 
i powstałych w wyniku spotkań i rozmów poświęconych Łodzi, odbywających się od 2009 roku  
w Muzeum Miasta Lodzi. 

43 500,00 L0130 

104. Punkt konsultacyjny dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej. 
Lokalizacja – dowolna lokalizacja w centrum miasta. 
Opis – utworzenie punktu konsultacyjnego dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej 
(utworzenie biura – przestrzeni lokalowej na potrzeby punktu, zakup materiałów, stworzenie 
strony WWW, promocja punktu, organizacja warsztatów, spotkania ze specjalistami), warsztaty 
dla młodzieży szkolnej, indywidualne porady i konsultacje ze specjalistami, prowadzenie telefonu  
i maila zaufania. 

370 000,00 L0131 

105. Remont al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej  
oraz ul. Drewnowskiej na odcinku od al. Unii Lubelskiej do ul. Zana. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – inwestycje powinny zawierać remont nawierzchni bitumicznych, roboty brukarskie  
i bitumiczne w chodniku, remont nawierzchni zatok autobusowych (5 szt.), wykoszenie traw, 
przycięcie gałęzi itp. 

4 999 999,20 L0132 

106. Aktywny Wypoczynek Łodzian. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – otwarcie wypożyczalni rowerów (jedna na dzielnicę), uruchomienie giełdy rowerowej  
i przechowalni rowerów (okres jesienno-zimowy), powołanie ratowników medycznych  
na rowerach, nauka udzielenia pierwszej pomocy medycznej, aktywizacja osób 50+ i 60+, 
rowerowe wycieczki po Łodzi, spotkania z dietetykiem, lekarzem, szkolenie z przepisów ruchu 
drogowego, doskonalenie jazdy na rowerach. 

189 000,00 L0134 

107. Wystawa :”Wielka Łódź” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi – dotacja celowa dla Muzeum 
Miasta Łodzi. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wystawa poświęcona rozwojowi  przestrzennemu miasta przez pryzmat hasła ,,Wielkiej 
Łodzi", które próbowano realizować przede wszystkim w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, ale do którego wracano również w okresie PRLu i wraca się nieświadomie  
w czasach współczesnych. Wystawa powinna przedstawiać nie tylko faktyczny rozwój 
przestrzenny miasta, ale również niezrealizowane plany. Opis największych inwestycji miasta  
na przestrzeni lat, nie tylko w budownictwie, ale również całą infrastrukturę. Zaprezentowanie 
sylwetek architektów, urbanistów i polityków. 

320 000,00 L0135 

108. Koncerty plenerowe, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i edukacyjne w miejskich parkach. 
Lokalizacja – Park Poniatowskiego, Park Piłsudskiego, Park Mickiewicza. 
Opis – konkurs dla firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury na organizowanie 
koncertów i wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym w parkach miejskich. W okresie 
letnim (maj-wrzesień), w oparciu o już istniejącej infrastrukturę (muszle koncertowe), w każdy 
weekend można zapewnić szerokiemu gronu osób ciekawą rozrywkę poprzez zorganizowanie 
wydarzeń kulturalno-rozrywkowych o zróżnicowanym charakterze. 

400 000,00 L0136 

109. IV. edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 
Lokalizacja – UMŁ. 
Opis – sfinansowanie IV edycji Konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, ma umożliwi ć, 
aby sfinansowane zostały wszystkie aspekty związane z organizacją konkursu, jego promocją  
i oprawą artystyczną oraz  przeprowadzeniem poszczególnych jego etapów. Plan finansowania 
obejmuje również organizację wszystkich niezbędnych materiałów takich jak pisma, dyplomy, 
certyfikaty i podziękowania. W celu lepszego wypromowania Konkursu w projekcie zostało ujęte 
zamówienie plakatów i ulotek reklamowych. Najważniejszym punktem do opłacenia są oczywiście 
atrakcyjne nagrody dla najlepszych uczestników Konkursu. Nagrody rzeczowe przewidziano dla 
15 finalistów Konkursu. 

7 000,00 L0138 
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110. Zielone lato seniorów. 
Lokalizacja – łódzkie parki. 
Opis – wakacyjny cykl przynajmniej 80 wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych  
dla najstarszych mieszkanek i mieszkańców Łodzi, który ma odbyć się w lipcu i sierpniu 2014r.  
w 8 łódzkich parkach oraz w innych lokalizacjach. W każdym tygodniu miejscem realizacji ma 
być inny park, gdzie ma się odbyć co najmniej 8 wydarzeń spośród poniższych: a) wydarzenia 
sportowo-rekreacyjne: nordic walking, gimnastyka na świeżym powietrzu, joga śmiechu, lekcja 
tańca, rajdy rowerowe, bieganie, zabawy z elementem rywalizacji (np. mecz w piłkę nożną, 
siatkówkę), podchody, inne zajęcia i zabawy ruchowe; b) zajęcia kulturalno-edukacyjne: warsztaty 
z ogrodnictwa, śpiewu, zajęcia plastyczne, teatralne, kulinarne, koncert, wspólny piknik i inne 
aktywności artystyczne opracowane przez animatorów i artystów; Finał projektu ma odbyć się  
w Łagiewnikach, połączony z koncertem i piknikiem. Zajęcia powinny być równomiernie 
rozłożone w tygodniu, aby nie kumulowały się w weekendy . 

100 000,00 L0139 

111. Montaż słupów na plakaty. 
Lokalizacja – Park Sienkiewicza, Park Staromiejski. 
Opis – w ramach realizacji zadania na terenie Łodzi ustawione zostaną słupy na plakaty. Słupy 
będą do dyspozycji wszystkich mieszkańców Miasta - każdy będzie mógł powiesić tam swój 
plakat. 

30 000,00 L0142 

112. Nowy Stary Rynek. Remont nawierzchni Rynku Starego Miasta oraz dodanie nasadzeń. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rozpisanie konkursu na projekt adaptacji Rynku Starego Miasta. Celem konkursu jest 
wyłonienie najlepszego projektu na zagospodarowanie Rynku – ze względu na krótki czas 
realizacji projektu, należy wybrać taką formę rozpisania konkursu, by można zmieścić się z całą 
realizacją w roku 2014. Proponujemy rozpisanie konkursu wśród studentów ASP, architektury, 
biur projektowych itd. Po wpłynięciu wniosków jury wybrane ze znawców tematu (architektów, 
projektantów, dyrektorów zaangażowanych w projekt wydziałów), na podstawie ich opinii 
wybierany jest zwycięski projekt, który zostaje zrealizowany. Projekt obejmuje wymianę 
nawierzchni, dodanie nasadzeń, elementów małej architektury na Rynku Starego Miasta  
oraz parkingu dla autokarów. 

785 000,00 L0143 

113. Budowa pomnika Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego. Tytuł monumentu: Ławeczka 
Rembielińskiego. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska/pl. Wolności. 
Opis – zaprojektowanie, budowa, transport, i instalacja pomnika Rajmunda Hiacynta 
Rembielińskiego, wykonanie postaci, i ławeczki. 

110 000,00 L0144 

114. Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie miasta. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis- na realizację zadania utworzenia bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego 
Internetu WiFi składa się instalacja hot-spotów - elementów infrastruktury miejskiej -których 
zadaniem będzie emisja sieci WiFi IEEE 802.11 z połączeniem do Internetu na wcześniej 
wskazanych obszarach wszystkim mieszkańcom, turystom i osobom przebywającym w danej 
części Miasta Łodzi. Podczas realizacji zadania mają zostać wykonane następujące działania: 
sporządzenie studium wykonalności zadania wraz z kosztorysem, zakup oraz instalacja na 
budynkach odpowiadającym danym obszarom zasięgu urządzeń emitujących sygnał sieci WiFi  
z połączeniem do Internetu, zakup usługi telekomunikacyjnej polegającej na dostarczeniu  
do hot-spotów połączenia z siecią Internet na okres wykonania budżetu obywatelskiego, 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz oznaczenie miejsc objętych obszarem działania 
sieci WiFi, zakup usługi serwisowania i bieżącego utrzymania napraw sieci hot-spotów  
lub zatrudnienie pracownika do wykonywania ww. obowiązków. 

500 000,00 L0145 

115. Festiwal 3D Image Łódź 2014. 
Lokalizacja – EC1, Manufaktura, PWSFTviT, „Wytwórnia”, AHE. 
Opis – Festiwal może odbywać się jednocześnie w kilku miejscach strategicznych dla naszego 
Miasta. W czasie festiwalu odbywać się będą warsztaty z udziałem specjalistów z całego świata. 
Konferencje, wystawy, pokazy, warsztaty. 

2 500 000,00 L0146 
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116. Uruchomienie cyklu bezpłatnych porad prawnych dla młodzieży łódzkiej. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – celem zadania jest uruchomienie cyklu bezpłatnych porad prawnych dla młodych 
mieszkańców Miasta Łodzi w trybie dyżurów realizowanych przez wytypowaną kancelarię 
prawną. Z usług będą mogły korzystać bezpłatnie osoby uczące się na terenie Miasta Łodzi  
w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz studenci łódzkich uczelni wyższych. Młodzież 
będzie miała możliwość skorzystania z pomocy i porady prawnika w dowolnym zakresie prawa  
w kancelarii radcy. Z funduszy przeznaczonych na cykl bezpłatnych porad prawnych  
dla młodzieży zostanie wykupione 200 godzin bezpłatnych konsultacji, które będą mogły być 
wykorzystane w dowolnym czasie po uprzednim zapisaniu się na spotkanie. 

40 000,00 L0147 

117. Skatepark dla Łodzi. 
Lokalizacja – Park „Stawy Jana”, ul. Rzgowska 247. 
Opis – zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego mini skateparku na terenach obiektu rekreacyjno-
wypoczynkowego ,,Stawy Jana" w Łodzi. Głównym działaniem jest zwiększenie powierzchni 
użytkowej skateparku oraz zagospodarowanie jej odpowiednią liczbą przeszkód służącą  
do uprawiania sportów wrotkarskich ( rolki), deskorolkowych, rowerowych (BMX ). Teren 
skateparku powinien zostać wyposażony w oświetlenie dające możliwość użytkowania go  
po zmroku. Istniejąca część powinna zostać wykorzystana pod szkółkę nauki jazdy dla dzieci  
w wydzielonej części, natomiast reszta przystosowana do jazdy Freestyle. Dopełnieniem parku 
będą: przeszkody drewniane, minirampa, schody, rurki, poręcze, manualpady oraz piramida jak 
również bowl (imitacja basenu i o zaokrąglonych łukach) 

1 006 000,00 L0148 

118. Modernizacja obiektu „Anilana” przy ul. Sobolowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis- modernizacja obiektu ma obejmować  stacje uzdatniania wody, filtracje, ogrzewanie, 
uzdatnianie chemiczne, przyłącze dla niezależnych źródeł, ogrzewanie pompy ciepła lub solarów. 

2 030 000,00 L0149 

119. Książkowe laboratorium – warsztaty kreatywności z książką obrazkową dla zorganizowanych grup 
dzieci w wieku 3-7 lat. 
Lokalizacja – Off Piotrkowska, ul. Piotrkowska 138/140, budynek „Przędzalnia”, I piętro. 
Opis – to szereg indywidualnych spotkań przeznaczonych dla około 15 osobowych 
zorganizowanych grup dzieci w wieku 3-7 lat skupionych w przedszkolach wraz z opiekunem. 
Przestrzenią książkowych eksperymentów będzie pracownia łódzkiego wydawnictwa dla dzieci 
„Ładne Halo”. Dzieci odwiedzą wydawnictwo i zapoznają się ze specyfikacją prac nad ksiązką, jej 
głównymi elementami i kolejnymi etapami projektowania. Każde z nich otrzyma na pamiątkę 
książkę „Kiedy będę duży, to zostanę dzieckiem”, która została zaprojektowana tak, że ostatnie 
strony stanowią przestrzeń dla twórczości dziecka. Drugim etapem realizacji zadania będzie 
spotkanie z indywidualnie dobraną dla grupy książką obrazkową wyselekcjonowaną z oferty 
niezależnych polskich wydawnictw. Książka będzie pretekstem, do rozmowy na istotne tematy  
i formułowania własnych wniosków przez dzieci, a także do nauki czytania obrazów i wchodzenia 
z nimi w interakcje. 

27 000,00 L0150 

120. Budowa basenu krytego przy SP 55, ul. Mackiewicza 9. Prace przygotowawcze – opracowanie 
koncepcji architektonicznej i rozpoczęcie prac budowlanych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w efekcie realizacji zadania w pierwszym roku powstanie dokumentacja, zostaną 
przeprowadzone konieczne prace rozbiórkowe i powstaną fundamenty pod budowę. 

2 615 000,00 L0151 

121. Centrum sukcesu. 
Lokalizacja – obiekt o powierzchni ok. 750 m2. 
Opis – zadania ma na celu wszechstronne wzbogacenie życia kulturalnego Łodzi oraz intensywną 
promocję Miasta służącą odbudowie wizerunku Łodzi jako centrum kultury. Kompleks kulturalno-
sportowo-edukacyjno-rekreacyjny składać się będzie z: panelu edukacyjnego obejmującego 
wszelkie dziedziny życia akademickiego i szkolnego, ścisłą współpracę studentów i uczniów  
z nauczycielami i wykładowcami, spotkania twórcze, kluby dyskusyjne, organizowanie eventów  
a przede wszystkim zorganizowanie dyżurów nauczycieli akademickich oraz zaaranżowanie grup 
wspólnej nauki, co pozwoli wykazać się samym studentom i uczniom oraz pokazać im korzyści 
płynące ze współpracy i jaki ma to wpływ na rozwijanie umiejętności intelektualne i społeczne. 
Panel rekreacyjno sportowy- zaplecze sportowo- rekreacyjne zawierać będzie np. bilard,  
ping-pong, gry edukacyjne, itp. Panel kulturalny- kącik multimedialny w postaci kafejki 
internetowej oraz gastronomiczny - pubo-kawiarnia. 

1 800 000,00 L0152 
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122. Leader100 – program rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci łódzkich szkół od 5 klasy SP do 3 
klasy LO. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – Leader100 to program zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży, opierający się  
na odpowiednio dobranych 25 kompetencjach przywódczych rozwijanych przez 100 nawyków. 
Rozwijane kompetencje odpowiadają na wyzwania naszego wieku i stanowią odpowiednią 
podstawą przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie. Uczestnicy Leader100 rozwijają  
w każdym miesiącu nową kompetencję. Program oparty jest na naturalnym cyklu rozwojowym 
człowieka: poznać siebie, przygotować plan doskonalenia, realizować plan przez ciągłe ćwiczenia.  
Dodatkowo rozwój młodego człowieka wsparty jest  coachingiem/mentoringiem, a wymiana 
dokumentów następuje przez platformę internetową. Program rozpoczyna się w 5 klasie szkoły 
podstawowej i towarzyszy uczestnikom do końca liceum i szkół ponad gimnazjalnych. Korzyści  
z Programu Leader100 odnoszą poza dziećmi i młodzieżą, również wychowawcy, nauczyciele  
i rodzice oraz społeczeństwo zyskując lepszą młodzież, która będzie tworzyć i rozwijać miasto 
Łódź. 

295 500,00 L0153 

123. Łódzki Objazdowy Teatrzyk Kukiełkowy. 
Lokalizacja – instytucje oświatowe, przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe, domy kultury, 
szpitale, domy dziecka. 
Opis – zadanie obejmuje wykonanie przenośnego modelu teatru oraz kukiełek i scenografii 
odpowiednich dla ustalonego repertuaru teatru. Prosta łatwa do montażu i przenośna konstrukcja 
pozwoli na wystawianie przedstawień nawet w niewielkich salach przedszkolnych, świetlicach 
szpitalnych, bibliotekach itp. Kluczowym zadaniem jest dobór repertuaru, odpowiednio 
przygotowane inscenizacje utworów literackich mają przyciągać i zaciekawiać młodego widza.  
Działania wstępne: budowa modelu teatru, stworzenie zespołu realizacji przedstawień w składzie: 
reżyser-lalkarz, scenograf-lalkarz, aktorzy (1 lub 2 osoby), narrator, dobór odpowiedniego 
repertuaru bazowego z możliwością rozszerzenia w trakcie realizacji, napisanie scenariuszy 
inscenizowanych utworów. 

65 500,00 L0154 

124. Rozwijając siebie rozwijam innych. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – w założeniu projektu przewiduje się szkolenia przeprowadzenie dla osób prowadzących 
rodzinne domy dziecka, rodzin zastępczych oraz podnoszenia kwalifikacji przez asystentów 
rodzin. Projekt zakłada następujące szkolenia: trening interpersonalny, trening umiejętności 
wychowawczych, warsztat na temat pracy z ludźmi z tzw. marginesu społecznego. 

45 000,00 L0155 

125. Szkolenie 12 grup młodzieżowych ŁKS (312 osób) chłopców w wieku od 7 do 19 lat, w piłce 
nożnej wraz z organizacją obozu i turnieju. 
Lokalizacja – ul. Minerska. 
Opis – zadanie obejmuje całoroczną organizacją szkolenia piłki nożnej dla 12 grup młodzieżowych 
ŁKS czyli 312 chłopców w wieku od 7 do 19 lat. Treningi odbywać się będą codziennie i będą 
prowadzone przez profesjonalnych trenerów z uprawnieniami do prowadzenia drużyn 
młodzieżowych zatrudnionych przez ŁKS. Dla drużyn zakupione zostaną pełne stroje piłkarskie, 
dresy i buty. Drużyny młodzieżowe będą pod opieką masażystów i w razie potrzeby lekarzy. 
Oprócz tego zakupić należy piłki, bramki treningowe i pachołki. Zorganizowane zostaną letnie 
obozy treningowe dla każdej z grup. Oprócz tego latem zorganizowany zostanie otwarty turniej 
piłkarski, w którym oprócz drużyn z ŁKS, udział będzie mogło wziąć 48 piłkarskich drużyn 
młodzieżowych z całej Łodzi. Drużyny ŁKS uczestniczyć będą w piłkarskich rozgrywkach 
Łódzkich, Wojewódzkich i Makroregionalnych, przypisanych do konkretnej grupy wiekowej 
chłopców. Treningi ŁKS odbywać się będą w lecie na boiskach a w zimie na halach 
wynajmowanych od MOSiR lub innych spółek zarządzających miejską infrastrukturą. 

814 736,00 L0156 
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126. Piknik z Turniejem Piłki Siatkowej dla młodych i najmłodszych – sposób na rozpowszechnianie 
aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
Lokalizacja – Atlas Arena, al. Bandurskiego 7. 
Opis – w pierwszym etapie zadania od początku 2014 roku nawiążemy współpracę ze SP, 
gimnazjalnymi oraz szkołami średnimi w celu stworzenia grup treningowych piłki siatkowej. 
Szkoły, które będą chciały zaangażować się w rozpowszechnianie piłki siatkowej wśród 
najmłodszych zaprosimy do uczestniczenia w pikniku i turnieju piłki siatkowej. W drugim etapie 
będziemy organizować treningi dla dzieci oraz młodzieży. Podczas nich dzieci i młodzież będą 
mogli poznać tajniki gry w siatkówkę pod okiem fachowego grona pracowników klubu Budowlani 
Łódź. W trzecim etapie zajmiemy się organizacją i przygotowaniem pikniku i turnieju latem 2014 
roku. W ramach tego chcemy zaprosić siatkarki klubu Budowlani Łódź i siatkarzy, szczególnie 
tych związanych z łódzkimi klubami sportowymi do współprowadzenia treningów dla dzieci  
i młodzieży. Chcielibyśmy również zaprosić lekarzy z dziedziny medycyny sportu i fizjoterapii  
do przeprowadzenia krótkiego wykładu na temat roli aktywności fizycznej dla młodego człowieka. 
Na koniec odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej dzieci i młodzieży. 

100 000,00 L0157 

127. Modernizacja miasteczka ruchu drogowego przy ul. Parkowej 1 – utworzenie Centrum Ruchu 
Rowerowego wraz z Muzeum Dziwnych Rowerów. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach zadania ma zostać wykonana kompleksowa modernizacja Miasteczka Ruchu 
Drogowego wraz z jego rozbudową o naniesienie, które będzie pełnić rolę muzeum dziwnych 
rowerów oraz wypożyczalni rowerów. Przewidywane działania to: prace przygotowawcze, 
projektowe oraz wykonanie robót, związanych z inwestycją, a takie jej wyposażenie w niezbędny 
sprzęt i elementy, służące kompleksowemu wykorzystaniu i zastosowaniu. Konieczne będą 
zarówno prace rozbiórkowe, częściowo likwidujące przestarzałą, niefunkcjonalna i zniszczoną 
infrastrukturę, jak i modernizujące oraz rozbudowujące, wykorzystujące część istniejących 
naniesień. Przedsięwzięcie zakłada powstanie kompleksu dydaktyczno-rekreacyjnego. Muzeum 
rowerów i wypożyczalnia rowerów będzie unikalnym miejscem spotkań, wymiany doświadczeń 
oraz rozwijania własnych umiejętności dla wszystkich pasjonatów ruchu rowerowego i tych, 
którzy będą chcieli skorzystać z wypożyczenia pojazdu. ,,Rowery wczoraj, dziś i jutro" – pod 
takim hasłem prowadzone będą wszelkie działania w ramach muzeum. W kompleksie przewiduje 
się możliwość skorzystania z postoju dla rowerzystów w celu odpoczynku, czy też drobnej 
naprawy. Na miejscu dostępna będzie także kompleksowa informacja dla rowerzystów ,,RAD - 
INFO", 

2 517 429,00 L0158 

128. XXX Jubileuszowy Bieg Sylwestrowy – 2014. 
Lokalizacja – Arturówek. 
Opis – rezerwacja pomieszczeń na biuro biegu oraz szatni i przebieralni. Rezerwacja firmy 
obsługującej elektroniczny pomiar czasu biegu. Opracowanie regulaminu biegu, umieszczenie  
na stronie Biegu Sylwestrowego, wysłanie zaproszeń do szkół oraz zaproszonych gości, 
projektowanie i wykonanie dyplomów, plakatów, numerów startowych, projektowanie 
pamiątkowego medalu dla wszystkich uczestników biegu. Powiadomienie mediów o miejscu  
i terminie biegu. Zakup pucharów i nagród. Zakup napojów dla uczestników biegu. Rezerwacja 
obsługi medycznej, podczas biegu, oznakowanie tras biegu, przeprowadzenie biegu. 

35 000,00 L0159 

129. Clown Toto w szpitalu. 
Lokalizacja – łódzkie szpitale dziecięce. 
Opis – warsztaty, które chcemy zaproponować naszym małym pacjentom mają charakter bajkowy. 
Każde dziecko będzie mogło wraz z Clownem Toto przełamać bariery i na chwilę uśmiechnąć się 
pooglądać kolorowy świat i zapomnieć o strachu. Warsztaty te będą polegać w głównej mierze  
na zabawie w cyrk. Dzieci nauczą się żonglować piłeczkami, rozkręcać talerzyki, chować się   
pod chustą animacyjną, stworzą z Clownem Toto Balonikowe Zoo oraz zorganizują wyścigi 
wiaderek. Wszystko po to, by dobrze się bawić. 

5 000,00 L0160 

130. Lokalny system informacji o historii miasta. 
Lokalizacja – pl. Niepodległości, pasaż Schillera, ul. Zachodnia/ul. Ogrodowa, al. Mickiewicza/ 
ul. Piotrkowska, ul. Kilińskiego/ul. Składowa, pl. Kościelny. 
Opis – proponuje się wykonanie stałych ekspozycji pokazujących rozwój miasta, a także życie 
jego mieszkańców w minionych latach. W tym celu planuje się ustawienie kiosku informacyjnego 
mieszczącego ekspozycję przedstawiającą rozwój dawnego obszaru miasta na przestrzeni ostatnich 
200 lat. Ekspozycja ta powinna składać się z map historycznych danego obszaru oraz zdjęć i rycin 
pokazujących przemiany urbanistyczne i architektoniczne, a także życie w dawnej Łodzi. 

300 000,00 L0161 
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131. Miejsce upamiętniające zasłużonych sportowców Łodzi. 
Lokalizacja – Atlas Arena, al. Bandurskiego 7. 
Opis- przygotowanie list wybitnych sportowców przez kapitułę, przygotowanie i zatwierdzenie 
projektu tablic przez kapitułę,  wskazanie miejsca w którym umieszczone zostaną tablice w Atlas 
Arenie, zlecenie wykonania tablic wg. zatwierdzonego projektu. Montaż tablic na wskazanym 
miejscu w Atlas Arenie. Powiadomienie mediów o terminie uroczystego odsłonięcia tablic, 
uroczyste odsłonięcie pamiątkowych tablic z udziałem zaproszonych gości – październik 2014 r. 
Zmiana zakresu robót umożliwiająca wykonanie zadania w ciągu jednego roku. 

28 000,00 L0162 

132. Program Edukacyjny „Bezpieczny Pies”. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – program Edukacyjny ,,Bezpieczny Pies" przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Jest 
programem zarówno wychowawczym jak i terapeutycznym. Polega na prowadzeniu grupowych 
zajęć dogoterapii. Jego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka  
oraz korekta dysfunkcyjnych zachowań i postaw poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzęciem. 
Ważnym elementem oddziaływań wychowawczych jest integrowanie podopiecznych  
z otoczeniem. Reagowanie na stan drugiej osoby czy też innej istoty żywej, rozumienie ich  
i możliwości przewidywania uczuć, myśli innych, dzięki przyjęciu  ich sposobu widzenia 
rzeczywistości, pozwala nawiązać więzy miedzy dziećmi i otaczającym je światem, oparte  
na wzajemnej akceptacji, szacunku i tolerancji. Uwalnia naturalną chęć poznawania siebie, innych, 
otaczającego świata, wyzwala energie niezbędną do podejmowania nowych wyzwań. To właśnie 
zabawa, nauka, bytowanie we wspólnym otoczeniu ludzi i zwierząt pozwala na osiągnięcie 
zamierzonych celów i realizacją wytyczonych zadań. 

53 745,00 L0163 

133. Centrum Szkoleń Zawodowych i Rozwoju Osobistego. 
Lokalizacja – ZSP 19 im. Karola Wojtyły. 
Opis – zadanie polega na adaptacji i remoncie obiektów, które obecnie służą i w przyszłości będą 
służyły szkoleniom zawodowym i rozwoju osobistemu mieszkańców miasta. Projekt obejmować 
będzie doskonalenie umiejętności zawodowych, uzupełnianie kwalifikacji, ciekawe zajęcia 
pozalekcyjne dla młodzieży, zajęcia sportowe oraz zajęcia dotyczące rozwojowi osobistego 
obywateli. Proponujemy warsztaty informatyczne prowadzone przez profesjonalną kadrę w dobrze 
wyposażonych pracowniach. Chętni mieszkańcy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu obsługi 
komputera, korzystania z programów biurowych i Internetu. Zmiana zakresu robót umożliwiająca 
wykonanie zadania w ciągu jednego roku. 

4 423 700,00 L0164 

134. „W Zdrowym Łodzianinie Zdrowy Duch – Łódź Zdrowe Miasto Zdrowych Ludzi”. 
Lokalizacja – Las Łagiewnicki. 
Opis – w ramach istniejących szlaków (tras) rowerowych, części szlaków turystycznych i starej 
drogi tartacznej utworzenie dobrze oznakowanych i zmodernizowanych szlaków (tras) 
rowerowych, nart biegowych, nornic - walking, zapewniających właściwy i bezpieczny sposób 
korzystania z nich, poprzez: modernizacje nawierzchni szlaków o naturalnym podłożu, niwelacja 
nawierzchni, utwardzenie podłoża tłuczniem, poszerzenie tras do optymalnej szerokości 3 m, 
usunięcie zagrażających bezpieczeństwu ludzi martwych konarów i gałęzi z drzew rosnących 
wzdłuż szlaków, oznakowanie szlaków. 

560 800,00 L0165 

135. Cztery koła ratunkowe. 
Lokalizacja – Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi łódzkiej – prowadzone przez fundację 
GAJUSZ, ul. Dąbrowskiego 87. 
Opis – należy zakupić dwa nowe samochody osobowe, które spełniają kryteria:5-drzwiowe 
(konieczny jest łatwy dostęp do wnętrza dla dzieci niepełnosprawnych; mają bagażnik nie 
mniejszy niż 450 dm3; umożliwia przewóz sprzętu medycznego; silnik o pojemności 1, 7 CRDI- 
pozwala na ekonomiczną i sprawną jazdę; średnie spalanie w mieście 7, O 1 ON/100 km; jest 
oszczędny w eksploatacji; zwiększony prześwit/podwyższenie podwozia- zawieszenia (17 cm) – 
co pozwala na dojazd do pacjentów w trudnych warunkach atmosferycznych i drogowych; 
możliwość powiększania części bagażowej załadunkowej do min 14.001; wysokość pojazdu - 
łatwość wsiadania, wysiadania i załadunku np. wózka inwalidzkiego. Samochody należy trwale 
okleić informacją, ze jeżdżą do dzieci dzięki łodzianom, ze środków pochodzących z budżetu 
obywatelskiego. 

132 000,00 L0167 
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136. Łodzianie dla Dzieci. 
Lokalizacja – Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi łódzkiej – prowadzone przez fundację 
GAJUSZ, ul. Dąbrowskiego 87. 
Opis – projekt zakłada zorganizowanie poza medycznej opieki nad dwojgiem dzieci 
zakwalifikowanych do stacjonarnej opieki paliatywnej ze względu na nieuleczalną chorobę. 
Hospicjum stacjonarne dla dzieci od września 2013 roku będzie mogło otoczyć opieką 10 dzieci, 
które z rożnych powodów nie mogą być we własnych domach rodzinnych. Szacuje się,  
że min. dwoje będzie Łodzianami. 

70 000,00 L0168 

137. Modernizacja boiska głównego do gier zespołowych na stadionie MOSiR w Parku im. 3 Maja  
przy ul. Małachowskiego 5/7 pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników i przystosowania 
do rugby. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie modernizacji boiska powinno być wykonane przez MOSiR lub na jego zlecenie,  
a polega na: demontażu istniejących bramek, usunięcia betonowego kręgu do pchnięcia kulą, 
zakupie słupów do rugby, bramek do piłki nożnej, siatek do bramek, tulei do montażu bramek  
i slupów, oraz montażu słupów i bramek. 

27 000,00 L0169 

138. Międzynarodowy festiwal gier miejskich w Łodzi. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – gra miejska to rodzaj podchodów w mieście, bądź innych gier związanych z przestrzenią 
miejską. Uczestnicy (pojedynczo bądź drużynowo) poruszają się po określonym terenie, wykonują 
rożne zadania starając się w ten sposób wyprzedzić pozostałych graczy. Gry często przez swoją 
fabułę (gracze wcielają się np. członków Polskiego Państwa Podziemnego i wykonują tajne misje 
wzorowane na prawdziwych wydarzeniach z życia Jana Karskiego) pełnią funkcje edukacyjną, 
łącząc w sobie naukę poprzez doświadczenie z zabawą. Łódź to miejsce, w którym takie gry mają 
juz wieloletnią tradycję. 

430 000,00 L0170 

139. Dom Wielopokoleniowy (DWP) dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego 
budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów. 
Lokalizacja – ul. Gdańska 114. 
Opis – budynek do kapitalnego remontu z możliwością aranżacji ok. 30 małych mieszkań,  
w większości dla 1- 2 osób, konieczna winda, dostęp do mieszkań bez barier. 

3 850 000,00 L0171 

140. Pilotażowy program Monitoringu Miasta. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – pilotażowy program mający na celu uruchomienie wspólnego dla Straży Miejskiej, Policji, 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ, Miejskiego Centrum Monitoringu  
z jednoczesnym utworzeniem grupy interwencyjnej do obsługi zdarzeń zarejestrowanych poprzez 
kamery monitoringu miejskiego. Rozbudowa istniejącej sieci kamer Monitoringu Miejskiego, 
rozłożona na etapy przewidziane w latach następnych z uwzględnieniem włączenia w System 
Monitoringu Nowego Centrum Łodzi. Niezbędne jest pozyskanie pomieszczeń kwalifikujących się 
do uruchomienia Centrum Monitoringu posiadających miejsce na organizacją Stanowisk 
Oglądowych oraz odpowiednie zaplecze socjalne. 

1 458 000,00 L0173 

141. Służba ponadnormatywna funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – w okresie trwania zadania wystawienie każdorazowo w piątki i soboty w godz. 21.00-5.00 
sześciu dwuosobowych patroli pieszych oraz jednego dwuosobowego patrolu zmotoryzowanego, 
realizujących na wyznaczonym obszarze zadania w zakresie: kontroli miejsc sprzedaży  
i spożywania alkoholu, kontroli miejsc gromadzenia się osób, które krzykiem, hałasem, alarmem 
bądź innym wybrykiem zakłócają spokój, porządek publiczny, kontroli miejsc zagrożonych 
niszczeniem mienia, kontroli miejsc zagrożonych wszelkimi zdarzeniami niezgodnymi  
z przepisami obowiązującego prawa uciążliwymi dla społeczności lokalnych. 

269 218,88 L0174 

142. Bezpłatne toalety w przestrzeniach publicznych. 
Lokalizacja – Park Staromiejski, Park 3. Maja, pl. Dąbrowskiego, pl. Wolności,  
Park im. J. Poniatowskiego. 
Opis – w ramach zadania mają zostać stworzone toalety publiczne dla mieszkańców miasta  
oraz turystów, dostępne przez całą dobę. Toalety powinny być przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz w jak największym stopniu odporne na akty wandalizmu. Toalety 
powinny być bezpłatne. W ramach zadania należy: przygotować projekt toalet, wybrać i uzbroić 
lokalizacje w odpowiednie, konieczne do funkcjonowania toalet przyłącza, wybudować toalety, 
zabezpieczyć toalety przed potencjalnymi aktami wandalizmu poprzez zatrudnienie agencji 
ochrony oraz zainstalowanie monitoringu. 

584 000,00 L0175 
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143. Przyjazny urzędnik, dobrem chronionym Twojego miasta. 
Lokalizacja – furtki miejskie, Okienko Przedsiębiorczości i inne komórki UMŁ. 
Opis – przygotowanie koncepcji dotyczącej obsługi klientów w UMŁ oraz jej wdrożenie. Zadanie 
powiązane byłoby z realizacją programu szkoleniowego dla urzędników z zakresu przyjaznego 
podejścia do mieszkańców. Dodatkowo powstać miałaby instrukcja dla urzędników, aby mogli 
swoją wiedzę odświeżać oraz przekazywać dalej. Osoby, które zostaną przeszkolone powinny 
zostać wyposażone w specjalne znaczki – piny, na których znajdowałaby się informacja o tym,  
że pracownik przeszedł szkolenie i że jest „Przyjaznym urzędnikiem”. 

67 000,00 L0176 

144. Organizacja sportowych grup naborowych dla dzieci ze szkół podstawowych. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zadanie polega na organizacji grup naborowych dla dzieci uczących się w łódzkich 
szkołach podstawowych w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka 
ręczna, rugby, lekkoatletyka, judo, łucznictwo, zapasy klasyczne i wolne, curling. Realizatorzy 
zadania to kluby sportowe posiadające odpowiednią sekcję, zgodną z dyscypliną sportu, w ramach 
której miałaby być zorganizowana grupa naborowa. 

350 000,00 L0177 

145. Przebudowa ronda Sybiraków na wzór ronda Lotników Lwowskich w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przebudowa ronda Sybiraków. 

3 000 000,00 L0179 

146. Edukacja finansowa mieszkańców Łodzi, czyli jak się przygotować na kryzys. 
Lokalizacja – dziesięć dowolnych lokalizacji. 
Opis – otworzenie przynajmniej 10 Klubów w Łodzi szerzących Edukację Finansową. Zajęcia 
odbywałyby się w oparciu o grę planszową Cashflow. Uczestnicy przejdą przez 10 kroków 
edukacji finansowej, w czasie których będą prowadzone warsztaty na różne tematy związane  
z finansami. Przygotowanie wyspecjalizowanych trenerów do prowadzenia zajęć. Przygotowanie 
materiałów dydaktycznych. Opracowanie programu merytorycznego. Reklama powstających 
klubów. Stworzenie platformy e-learningowej (propozycja dla osób, które nie będą mogły 
korzystać ze szkoleń stacjonarnych). 

391 000,00 L0180 

147. „Stadion fair play na Widzewie” – organizacja spotkań dzieci i młodzieży na meczach Widzewa, 
przy al. Piłsudskiego 138 w roku 2014 – program edukacyjny dot. m.in. bezpieczeństwa dla dzieci 
i młodzieży do lat 16. 
Lokalizacja – al. Piłsudskiego 138. 
Opis – wydzielenie i utworzenie „Trybuny Fair Play” na stadionie, odpowiednio zabezpieczonej. 
Każdy z uczestników otrzyma swój dedykowany, imienny bilet na rundę rozgrywkową. Młodzież 
będzie mogła poprzez oglądanie meczów piłkarskich drużyny Widzewa Łódź wraz opiekunami 
zapoznać się z ideą fair play. Organizowane będą również cykliczne spotkania z trenerami  
oraz piłkarzami Widzewa mające na celu przybliżenie zasad kulturalnego współzawodnictwa  
oraz rywalizacji. Dodatkowo poprzez uczestnictwo w projekcie wybrane szkoły będą mogły 
organizować spotkania z zawodnikami klubu w swoich placówkach. W ramach projektu 
przewiduje się również odbycie staży dla nauczycieli i opiekunów na terenie klubu, co umożliwi 
profesjonalne krzewienie idei fair – play poza miejscem organizacji zadania. 

691 960,00 L0181 

148. Remont historycznego tramwaju 2N1 nr boczny 1234 z 1950 roku. 
Lokalizacja – zajezdnia tramwajowa. 
Opis – remont szkoleniowego wagonu typu 2N1 z 1950 r. do celów muzealnych. Prace 
renowacyjne będą polegać na naprawie wózka jezdnego wagonu, naprawie ramy nadwozia, 
wymianie poszycia zewnętrznego, przeglądzie elektrycznym, renowacji stolarki wewnątrz pojazdu, 
przywrócenie sprawności drzwi elektrycznych, przywrócenie z przodu szyby dzielonej na trzy  
i świetlika na tablicę kierunkową.  

300 000,00. L0182 

149. Utworzenie Centrum Alternatyw Tańca (CAT). 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 61a lub w innym miejscu. 
Opis – utworzenie i uruchomienie stałej działalności Centrum Alternatyw Tańca polegające na: 
adaptacji remontowo – budowlanej wnętrz CAT, wyposażeniu pomieszczeń CAT w potrzebny 
sprzęt, organizacji konkursu na operatora Centrum, realizacji kampanii promocyjnej ułatwiającej 
start działalności Centrum. 

960 000,00 L0183 
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150. Społeczny Inspektor Miejski. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – celem zadania jest stworzenie sieci społecznych inspektorów miejskich, docelowo 40 osób 
do końca 2014 r., działających jako wolontariusze. Zadaniem tych osób będzie wyszukiwanie  
w przestrzeni miejskiej elementów negatywnie wpływających na ład i porządek przestrzenny  
oraz zgłaszanie takich sytuacji odpowiednim służbom miasta, zaś następnie monitorowanie 
realizacji interwencji. Główne zadania przewidziane do realizacji: rekrutacja wolontariuszy, 
realizacja szkoleń dla zgłoszonych wolontariuszy. Realizacja zadania koordynowana będzie  
przez Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich, które jednocześnie będzie zapewniać 
obsługę administracyjną społecznych inspektorów, doraźną pomoc w realizacji interwencji  
oraz dokumentowanie przeprowadzonych działań i archiwizowanie dokumentacji. 

108 200,00 L0186 

151. Przywrócenie kursowania autobusów nocnych we wszystkie dni tygodnia co pół godziny. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zadanie ma na celu przywrócenie kursowania autobusów nocnych we wszystkie dni 
tygodnia z częstotliwością co pół godziny w 2014 r. 

4 320 000,00 L0187 

152. Łódzki rok z koszykówką – zagraj z nami. 
Lokalizacja – Ośrodek Sportowy Katolickiego Gimnazjum i LO im. Jana Pawła II, ul. Wici 45. 
Opis – upowszechnienie gry w koszykówkę w Łodzi poprzez organizację imprez o charakterze 
masowym – turniejów dla szkół, klubów sportowych, zorganizowanych grup, a także szkolenie 
kadry instruktorskiej z zakresu sędziowania i szkolenia młodzieży. Projekt wiąże się z organizacją 
dla dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjów ligi szkolnej. Równolegle z projektem ligi ruszą 
zajęcia doszkalające animatorów oraz sędziów. 

252 860,00 L0188 

153. Oświetlenie przejścia dla pieszych. 
Lokalizacja – Rondo Lotników Lwowskich, ul. Kaczeńcowa/ul. Lniana, ul. Pojezierska/al. 
Włókniarzy, ul. Lutomierska/ul. Bazarowa, ul. Nowomiejska/ul. Północna, ul. Jaracza/ul. 
Uniwersytecka. 
Opis – zadanie polega na instalacji dodatkowego doświetlenia przejść dla pieszych w postaci lamp 
ulicznych z wykorzystaniem technologii IVS. Takie rozwiązanie zapewnia dodatkową dystrybucję 
światła, dzięki czemu pieszy jest widoczny, a światło nie oślepi kierowców pojazdów. 

380 000,00 L0189 

154. Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej. 
Lokalizacja – ul. Wólczańska 108. 
Opis – Proponowane zadanie realizowane będzie w pomieszczeniach i w ramach Punktu Pomocy 
Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul Wólczańskiej 108. Punkt realizuje 
różnorodne zadania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu szeroką pomoc osobo 
potrzebującym. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrost ilości osób potrzebujących naszej 
pomocy i wsparcia, między innym w zakresie utrzymania higieny osobistej i prania odzieży. 
Dotychczasowa oferta Punktu Charytatywnego Caritas w postaci jednej pralki i suszarki nie 
wyczerpuje zapotrzebowania na ten rodzaj pomocy. Dlatego też zasadnym wydaje się 
zintensyfikowanie działań w tym zakresie i rozszerzenie działalności Punktu o pralnię, suszarnię  
i sortownię odzieży. 

113 500,00 L0190 

155. Inkubator łódzkich organizacji pozarządowych. 
Lokalizacja – dowolny lokal. 
Opis – inkubator organizacji pozarządowych to miejsce mające służyć sferze NGO, przed 
wszystkim nowo powstającym organizacjom pozarządowym nie mającym jeszcze siedziby, nie 
mającym jeszcze środków na pomoc prawną i księgową, nie dysponującym jeszcze niezbędną 
infrastrukturą. Dla inkubatora należy pozyskać lokal, wyremontować go i zadbać o konieczne 
instalacje, wyposażyć pomieszczenia w sprzęt biurowy, konieczne oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne, podpisać umowy na świadczenie usług doradczych. 

400 000,00 L0192 

156. Rewitalizacja Starego Rynku wraz z otoczeniem. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – opracowanie projektu architektonicznego, wymiana nawierzchni placu, uporządkowanie 
terenów zielonych wraz z nasadzeniami, wybudowanie obiektów małej architektury (kwietników, 
stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci), wyznaczenie miejsca na czasowe montaże: sceny 
estradowej, muszli koncertowej, wybiegu, wykonanie dojazdu do tego miejsca, wybudowanie 
latarni wraz z umieszczeniem punktów poboru energii elektrycznej na cele wystawowe lub 
handlowo–usługowe. 

2 080 000,00 L0193 
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157. Riksza – łódka. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska. 
Opis – riksze łódki już jeździły po mieście, gdyż były wyprodukowane dla Spółdzielni pięćdziesiąt 
plus, działającej przy Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług. Jako wizytówka była umieszczona 
jako folder w Przewoźniku Turystycznym Województwa Łódzkiego na stronie tytułowej. Riksza 
łódka pomysłu p. Michała Dąbrowskiego zaakceptowana była z pełną aprobatą przez Ligę Morską 
działającą w mieście. Mamy nadzieję, że riksze – łódki będą atrakcją naszego miasta. Jedna riksza 
łódka jako nośnik promocyjny. 

7 200,00 L0194 

158. Zaadaptowanie istniejącego budynku na obiekt Centrum Hotelowo-Rekreacyjne położony  
przy ul. 6. Sierpnia nr 71. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zaadaptowanie i wykończenie budynku przyległego do stadionu na hotel  
dla zawodników/centrum hotelowo – rekreacyjne, oraz środowisk sportowych. Wybudowanie 
prysznicy oraz toalet i miejsc, w których zawodnicy mogą przygotowywać się do zawodów. 
Budynek wymaga założenia stolarki, położenia instalacji elektrycznej, instalacji CO, instalacji 
wodno – kanalizacyjnej, wylewek i posadzek, wykończenia oraz położenia tynków. 

3 500 000,00 L0195 

159. Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków  
i opieki na zabytkami. Prowadzenie gminnych instytucji kultury – ŁOM – Łódzki Ośrodek 
Musicalowy. 
Lokalizacja – ul. Północna 47/51. 
Opis – w ramach realizacji zadania związanego z prowadzeniem gminnych instytucji kultury ŁOM 
podejmowałby następujące działania: prowadziłby warsztaty muzyczno – teatralne dla 60 osób, 
inicjowałby powstawanie amatorskich grup teatralnych przygotowujących do wystawiania 
spektakli teatralnych, organizowałby zajęcia muzyczno – teatralne w ośrodkach resocjalizacyjnych 
i opiekuńczo – wychowawczych, organizowałby na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi przegląd 
najlepszych amatorskich spektakli muzycznych, organizowałby spektakle muzyczne  
w międzynarodowej obsadzie studentów i absolwentów uczelni artystycznych miast partnerskich, 
ogłosiłby konkurs na musical, którego fabuła związana będzie z historią i teraźniejszością Łodzi. 
W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw ŁOM 
stworzyłby witrynę internetową „pointofculture” informującą o wydarzeniach kulturalnych  
z miasta Łodzi, a także miast partnerskich.  

435 426,00 L0198 

160. Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier w komunikowaniu się – 
LOGOPEDIA. 
Lokalizacja – Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych  
TAM-TON. 
Opis - w ramach realizacji zadania związanego z likwidacją barier w komunikowaniu się 
Stowarzyszenie prowadziłoby zajęcia logopedyczne z osobami mającymi problemy z mową, 
poprzez ćwiczenia logopedyczne, naukę właściwego oddychania. Organizowane byłyby warsztaty 
umożliwiające terapię przez teatr jak również seanse muzykoterapii. Zajęcia z logopedą 
obejmowałyby ćwiczenia z zakresu posługiwania się prawidłowym torem oddechowym brzuszno-
przeponowo- żebrowym. Obejmowałyby także terapię osób po udarach, urazach mózgu,  
po wypadkach komunikacyjnych, operacjach w obrębie głowy. Przywracałyby mowę osobom  
z afazją, poprawiałyby jakość mowy u osób z dysartrią. Osobom jąkającym się pozwoliłyby 
pozbyć się nękających je obaw i kompleksów. 

230 400,00 L0199 

161. Budowa publicznej platformy Internetu bezpośredniego LOL (Lodz On-Line). 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – budowa innowacyjnej platformy sieciowej angażującej przyjezdnych i mieszkańców  
w lokalną kulturę oraz kreującej nowoczesny i otwarty wizerunek miasta. Projekt składa się  
z 4 zintegrowanych elementów: sieć publicznych punktów Wi-Fi ,,strona startowa LOL (Łódź – 
Trochę Kultury!)”, wtyczka do portalu Facebook dla użytkowników LOL, wtyczka do portalu 
Facebook dla instytucji kulturalnych. Koncepcja opiera się na udostępnieniu darmowego Internetu 
bezprzewodowego oraz informatora kulturalnego w zamian za rejestrację w serwisie  
oraz opcjonalne zainstalowanie aplikacji w portalu Facebook. Dane użytkowników stworzą bazę 
aktywnych, nowoczesnych Łodzian oraz przyjezdnych i tym sposobem pozwolą zbudować kanał 
komunikacji służący do propagowania nowoczesnego wizerunku miasta. 

500 000,00 L0200 
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162. Street 4 Art. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – działania artystyczne będą koordynowane z przebudowanego na pracownie i galerię 
autobusu ,,Art-Bus". Wyposażony w niezbędne materiały artystyczne przy wsparciu rożnych 
lokalnych, krajowych i zagranicznych artystów będzie umożliwiać zastępowanie bazgrołów na 
ścianach łódzkich budynków sztuką uliczną z prawdziwego zdarzenia. Jego działalność będzie 
miała charakter ciągły. Akcjom artystycznym będą towarzyszyły działania zapraszające 
mieszkańców lokalnej społeczności do partycypacji oraz zrozumienia Street Artu. Ważnym 
elementem projektu będzie strona WWW, na której mieszkańcy Łodzi i właściciele kamienic będą 
mogli zgłaszać potrzebę zastąpienia wandalizmu sztuką, a artyści będą mogli zgłaszać swoje 
projekty. W ramach projektu będą prowadzone warsztaty w szkołach i w przestrzeni miejskiej, 
zachęcające młodzież i mieszkańców do partycypacji w tworzeniu sztuki w przestrzeni miejskiej, 
która zastępowałaby wandalizm. Ponadto odbędą się wystawy oraz przy otwarciu nowych 
przestrzeni koncerty, warsztaty i happeningi w przestrzeni miejskiej. 

680 000,00 L0201 

163. Śpiewająca Łódź. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – „Śpiewająca Łódź” to zadanie z zakresu spraw dotyczących kultury (rozwój chóralistyki 
szkolnej) oraz edukacji publicznej (organizowanie zajęć pozaszkolnych). Plan zadania przewiduje: 
powierzenie zadania organizacji pozarządowej, która stanie się koordynatorem głównym w ramach 
otwartego konkursu, przeprowadzenie rekrutacji pośród nauczycieli muzyki oraz podpisanie umów 
z zakwalifikowanymi dyrygentami, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń na terenie Łodzi 
dla dyrygentów, zorganizowanie i przeprowadzenie obligatoryjnego przeglądu chóralnego  
na terenie Łodzi wraz  konkursem chóralnym, nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją 
zadania. 

104 420,00 L0202 

164. Organizacja warsztatów dla uczniów SP oraz pracowników stołówek szkolnych w zakresie 
smacznego i zdrowego żywienia oraz przeciwdziałania otyłości. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – należy stworzyć w każdej dzielnicy placówkę, do której w ramach dodatkowych zajęć 
lekcyjnych lub pozalekcyjnych uczęszczać będą uczniowie oraz personel stołówek szkolnych. 
Placówka taka powinna być wyposażona w stanowiska do przygotowywania posiłków  
przy których uczestnicy warsztatów samodzielnie pod kierownictwem instruktora 
przygotowywaliby zdrowe jedzenie i uczyliby się zasad prawidłowego żywienia. Ponadto personel 
stołówek szkolnych uczęszczałby na kursy gotowania w oparciu o zasadę zdrowego żywienia.  
W szkołach należy kontynuować proces, poprzez stworzenie w szkole w oparciu o osoby 
zaangażowane w projekt wywodzące się z danej placówki, miejsca gdzie będzie można 
przygotowywać założenia zdrowego menu do realizacji w stołówce. Ponadto będzie to miejsce 
służące zdobywaniu wiedzy i wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy uczniami  
oraz personelem kuchni. 

162 000,00 L0203 

165. Wykonanie przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy SP 42, ul. Przyszkole 42. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej. 
W zakresie realizacji zadania będzie: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  
oraz prawnej, usunięcie humusu i gruzu na głębokość 30 cm, wykonanie dynamicznej podbudowy 
pod nawierzchnię syntetyczną, wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, trwałe zamontowanie 
bramek, uporządkowanie terenu budowy. 

600 000,00 L0204 

166. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność. Warsztaty prowadzone metodą „Lego-Logos”. 
Lokalizacja – Instytut Filozofii UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18. 
Opis – grupa absolwentów kursu „Lego – Logos” oraz Koło Naukowe Filozofów chcieliby 
zorganizować warsztaty filozoficzne dla uczniów łódzkich SP, gimnazjów i liceów. Osoby, które 
zdecydowały się poprowadzić zajęcia przeszły szkolenie z zakresu metody nauczania „Lego – 
Logos” i posiadają imienne licencje. Metoda „Lego – Logos” jest alternatywnym sposobem 
nauczania – ma wspierać rozwój osobowy dziecka, a także rozwijać jego pomysłowość  
i kreatywność. Uczestnicy takich zajęć otrzymują krótki tekst do przeczytania, a następnie ich 
zadaniem jest zbudowanie własnej interpretacji za pomocą klocków Lego. 

1 000,00 L0206 
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167. „Przystanki są dla ludzi” – doposażenie 150 śródmiejskich przystanków MPK w estetyczne 
ławeczki, kosze na śmieci oraz tablice z rozkładami jazdy na słupkach mocowane do elewacji 
budynków. 
Lokalizacja – 150 wybranych przystanków MPK w centralnej historycznej części Łodzi. 
Opis – montaż 150 kompletów składających się z min. 3-sobowej ławki bez oparć, ale z 
podłokietnikami, a także kosza na śmieci i tablicy rozkładu jazdy. Celem zadania jest poprawa 
estetyki oraz zwiększenie komfortu pasażerów. 

706 000,00 L0207 

168. Projekt modernizacji i uspokojenia ruchu na ul. Próchnika i ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku 
pomiędzy ul. Zachodnią i ul. Wschodnią. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – głównym zdaniem ma być uspokojenie ruchu na wskazanym odcinku. W ramach projektu 
zwrócono uwagę na podniesienie estetyki obu ulic. Nadanie realnego priorytetu komunikacji 
miejskiej oraz zagwarantowanie wygodnego dojazdu rowerem uznano za priorytet. Poprzez nową 
aranżację przestrzeni planuje się wygospodarowanie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, 
wprowadzenie zieleni miejskiej wraz z małą architekturą. 

3 700 000,00 L0208 

 

 

g) Wykaz negatywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 
na 2014 r. 

 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Uzasadnienie negatywnej opinii ID 

1. Plac zabaw „Tęczowy ogród”. 
Lokalizacja – teren o wymiarach 35x30 m znajdujący się 
pomiędzy SP 58 przy ul. Młynarskiej 42/46 a blokiem 
mieszkalnym przy ul. Wawelskiej 11. 
Opis – budowa ogrodzonego placu zabaw wraz z wyposażeniem 
(m.in. huśtawki, piaskownica, tunele, kładki, zestaw 
wspinaczkowy) i elementami małej architektury (m.in. ławki, 
kosze, krzewy, drzewa, trawnik). 

Wniosek otrzymał rekomendację negatywną 
wydziału merytorycznego ze względu na status 
własnościowy obu wskazanych we wniosku 
działek – status nieruchomości o nieustalonym 
właścicielu. Komisja podtrzymała negatywną 
kwalifikację wniosku stwierdzając, iż nie ma 
możliwości inwestowania przez gminę na takim 
terenie o ile nie znajduje się on w pasie 
drogowym i nie podlega komunalizacji. 

B0005 

2. Budowa ul. Świerkowej od ul. Łagiewnickiej do ul. Folwarcznej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: budowę ulicy z kostki 
„polbruk” w oparciu o opracowany projekt budowlany. 

Pomimo pozytywnej rekomendacji wydziału 
merytorycznego, Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego zakwalifikowała negatywnie 
ww. zadanie. Realizacja zadania byłaby bowiem 
uzależniona od porozumienia się z właścicielem  
i jest niezgodna z zarządzeniem 

B0019 

3. Budowa osłon/ekranów wzdłuż chodnika przy ul. Warszawskiej 
chroniących przed zalewaniem chodnika oraz hałasem. 
Lokalizacja – ul. Warszawska między posesją przy ul. 
Warszawskiej 88 a skrzyżowaniem z ul. Słowiczą. 
Opis – należy na obrzeżu chodnika lub na pasie zieleni pomiędzy 
chodnikiem a jezdnią zamontować osłony/ekrany z tworzywa 
sztucznego na odcinku 50 m. Ekrany powinny mieć ok. 3 m 
wysokości. Główne działania związane z wykonaniem zadania 
to: przygotowanie terenu, zamontowanie wsporników  
pod montaż osłon, zamontowanie osłon na wspornikach. 

Komisja przyjęła negatywną kwalifikację 
zadania na podstawie informacji wydziału 
merytorycznego. Realizacja ww. zadania byłaby 
uzależniona od wyniku analiz akustycznych  
a w przypadku negatywnego wyniku nie byłaby 
zrealizowana co podważyłoby wiarygodność 
budżetu obywatelskiego. 

B0025 
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4. Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż al. Harcerzy 
Zatorowców na istniejących tam trawnikach przy wykorzystaniu 
płyt ażurowych i betonowych. 
Lokalizacja – al. Harcerzy Zatorowców pomiędzy numerami 4, 
6, 7 (okolice SP 3, żłobka nr 18) – działka 13/9 i 13/4. 
Opis – realizacja zadania zakłada utworzenie miejsc 
parkingowych wzdłuż al. Harcerzy Zatorowców, w pobliżu SP 3 
oraz żłobka nr 18, na istniejących tam trawnikach. Miejsca 
parkingowe mogą zostać utworzone przy wykorzystaniu 
betonowych płyt ażurowych tworząc tzw. zielone parkingi. 
Powierzchnia możliwa do zaadaptowania na parkingi to obszar 
ok. 350 m2. W celu realizacji zadania konieczne będzie 
zakupienie betonowych płyt ażurowych, dostarczenie ich  
w miejsce tworzonych parkingów oraz ułożenie powierzchni 
parkingowych. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
ww. zadania ze względu na stan własności 
działki 13/9 w obrębie B42 – wieczyste 
użytkowanie SM Teofilów oraz na fakt 
niemożności zrealizowania zadania wyłącznie na 
działce we władaniu ZDiT, ze względu na jej 
wielkość oraz zlokalizowane tam drogi  
do szkoły. 

B0031 

5. Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
ul. Limanowskiego/ul. Sierakowskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – projekt zakłada zakup i montaż sygnalizacji świetlnej  
dla pieszych, pojazdów osobowych i komunikacji miejskiej. 
Etapy realizacji zadania: przetarg (ogłoszenie), wyłonienie 
wykonawcy, zlecenie prac, odbiór techniczny. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
wydziału merytorycznego ze względu na fakt 
objęcia skrzyżowania gwarancją do dnia 
24.11.2014 oraz brak możliwości zrealizowania 
zadania w czasie określonym w Zarządzeniu ze 
względu na okres gwarancyjny i okres zimowy. 

B0049 

6. Utwardzenie trwałe jezdni oraz naprawa chodnika. 
Lokalizacja – ul. Polna na odcinku od ul. Limanowskiego  
do ul. Srebrnej 
Opis – położenie trwałego materiału na jezdni oraz naprawa 
chodnika o szer. 4 m po stronie wschodniej na całej długości,  
tj. ok. 250 m.  

Wg informacji wydziału merytorycznego, 
realizacja zadania odbywałaby się na terenie 
dwóch działek będących własnością osób 
fizycznych co jest niezgodne z zarządzeniem. 

B0058 

7. Remont chodnika przy ul. Organizacji WiN 29 - 35. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach realizacji zadania przewiduje się demontaż 
starych płyt chodnikowych, wyrównanie, prawidłowe 
przygotowanie i utwardzenie podłoża pod nową nawierzchnię, 
ułożenie nowej nawierzchni chodnika, wykonanie prawidłowego 
odwodnienia chodnika (rynienka), pomalowanie słupków, 
wykonanie podestów przy wejściach do budynku. 

Komisja negatywnie zakwalifikowała zadanie ze 
względu na niezgodność stanu prawnego działek 
54/11, 54/41, 54/56, 56/74 i 56/28 w obrębie B48 
z zapisami Zarządzenia ws. Konsultacji 
Społecznych Budżetu Obywatelskiego.  

B0062 

8. Budowa chodnika wzdłuż ul. Grabieniec od nieruchomości 
położonych przy ul. Kaczeńcowej 6, 6a, 6b w kierunku  
al. Pasjonistów. 
Lokalizacja – obręb B-42, działka 2/20 wzdłuż ul. Grabieniec,  
od nieruchomości położonych przy ul. Kaczeńcowej 6, 6a, 6b  
w kierunku al. Pasjonistów. 
Opis – ułożenie chodnika o długości 75m szerokości 2 m 
powierzchnia ok. 150 m2. 

Zadanie zostało wycofane ze względu na fakt 
jego realizacji przy okazji prac remontowych  
ul. Grabieniec.  

B0067 

9. Razem dla Radogoszcza: park na osiedlu Radogoszcz – Wschód. 
Lokalizacja – kwartał ulic: Pstrągowa, Nastrojowa, Łososiowa, 
Zgierska, w północnej części działki nr 321/1. 
Opis – zadanie polega na stworzeniu terenu zielono – 
rekreacyjnego na osiedlu Radogoszcz - Wschód poprzez: 
uporządkowanie terenu po tzw. cegielni, budowę alejek, 
urządzenie trawników, zasadzenie drzew i krzewów, budowę 
placu zabaw, ustawienie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, ławek 
i koszy na odpady oraz instalację oświetlenia na całym terenie. 

W konkursie dla rad osiedli zadanie zostało 
zakwalifikowane do realizacji w 2014 r.  

B0069 



102 
 

10. Ogródek przydomowy dla Domu Dziennego Pobytu ”Wrzos” 
MOPS, ul. Rojna 52. 
Lokalizacja –  ul. Rojna 52, blok 385, obręb B-41 (działki 31/88 
i 31/89)  
Opis – zadanie obejmuje wyodrębnienie, poprzez ogrodzenie, 
powierzchni tarasu i trawnika, które przylegają do bloku  
od strony zachodniej, a także dobudowanie jadalni 
Realizacja zadania wymaga: skucia części schodów wzdłuż 
tarasu; wykonania ogrodzenia; zamontowanie suwanej furtki; 
wykonania schodów w kierunku południowym; obsadzenia 
ogrodzenia tujami. 

Komisja uznaje potrzebę ww. zadania. 
Podtrzymuje jednak negatywną rekomendację 
wydziału merytorycznego ze względu na 
oczywistą sprzeczność stanu prawnego terenu 
(własność SM Teofilów) z zasadami budżetu 
obywatelskiego. 

B0073 

11. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zgierskiej na odcinku  
od ul. Pojezierskiej do ul. Kniaziewicza 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „ul. Zgierska  
od ul. Pojezierskiej do ul. Kniaziewicza wraz z przejazdem 
rowerowym przez ul. Pojezierską przy ul. Zgierskiej i na 
skrzyżowaniu ul. Zgierskiej/ul. Kniaziewicza (wlot południowy  
i wschodni) – ok. 355m” zgodnie z przetargiem ZDiT z dnia  
18 stycznia 2012 pod tytułem „PL - ŁÓDŹ: usługi inżynieryjne  
w zakresie projektowania 2012/S 11-017411” 

Ze względu na objęcie zakresem zadania działek 
będących własnością prywatną oraz będących  
w wieczystym użytkowaniu spółdzielni, co stoi 
w oczywistej sprzeczności z zasadami budżetu 
obywatelskiego, Komisja dokonała  
w głosowaniu negatywnej kwalifikacji zadania. 

B0074 

12. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Aleksandrowskiej  
na odcinku od ul. Wareckiej do ul. Szczecińskiej. 
Lokalizacja – północna strona ul. Aleksandrowskiej na odcinku 
od ul. Wareckiej do ul. Szczecińskiej 
Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „Dokumentacja 
projektowa na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy 
Aleksandrowskiej od ulicy Wareckiej do ulicy Szczecińskiej” 
zgodnie z przetargiem ZDiT z dnia 18 stycznia 2012 pod tytułem 
„PL-ŁÓDŹ”: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
2012/S 11-017411”. 

Ze względu na oczywistą sprzeczność stanu 
prawnego części terenu objętych wnioskiem 
(własność prywatna, wieczyste użytkowanie)  
z zasadami budżetu obywatelskiego, Komisja 
podtrzymała negatywną rekomendację wydziału 
merytorycznego dla ww. zadania. Kwota 
szacunkowa kosztów realizacji zadania  
po weryfikacji przekracza kwotę 3 mln zł dla 
zadań dzielnicowych. 

B0075 

13. Realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu  
i uruchomieniu parku miejskiego o charakterze 
ogólnodostępnym. 
Lokalizacja – część działki ewidencyjnej nr 321/1 obręb B-8 o 
powierzchni ok. 12000 m2 położonej w rejonie ulic Pstrągowej  
i Nastrojowej na terenie osiedla Radogoszcz-Wschód. Działki 
ewidencyjne nr 55/62 i 56/7 obręb B-9. 
Opis – uporządkowanie terenu wraz z ewentualną rekultywacją 
gruntu; wytyczenie alejek chodnikowych; oświetlenie terenu; 
założenie trawników; nasadzenie drzew, krzewów i bylin; 
wyposażenie w ławki, kosze na śmieci oraz urządzenia sportowe; 
wydzielenie i wyposażenie placu zabaw. 

Ze względu na zapewnienie finansowania ww. 
inwestycji w ramach VIII. edycji konkursu na 
zadania inwestycyjne zgłoszone przez rady 
osiedli, Komisja dokonała negatywnej 
kwalifikacji zadania. 

B0079 

14. Przeniesienie placówki wsparcia dziennego i Domu Dziennego 
Pobytu, remont i adaptacja pomieszczeń do potrzeb 50 seniorów 
i 25 dzieci i młodzieży. 
Lokalizacja – ul. Czarnieckiego 4 (dotychczasowa siedziba),  
w zw. z koniecznością zmiany siedziby pojawiła się propozycja, 
aby placówka w dalszym ciągu funkcjonowała na Bałutach. 
Opis – Budynek przy ul. Czarnieckiego 4 jest budynkiem 
gminnym i został w ostatnim okresie przeznaczony do sprzedaży. 
Instytucje mające dotychczasową siedzibę w budynku zmuszone 
są do znalezienia innego lokalu w zasobach gminy. Przeniesienie 
placówek do nowego lokalu związane jest z przeprowadzeniem 
niezbędnego remontu i adaptację pomieszczeń zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

Ze względu na wskazanie przez wnioskodawców 
lokalizacji docelowej placówki wsparcia 
dziennego na terenie prywatnym, Komisja 
podtrzymała negatywną rekomendację dla 
zadania jako sprzecznego z zasadami budżetu 
obywatelskiego. 

B0087 
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15. Budowa miejsc postojowych z płyt ażurowych na ul. Boya-
Żeleńskiego na odcinku od ul. Spornej do ul. Staszica. 
Lokalizacja -  działki 81/46, 81/53, 81/50, 81/16, 81/18, 81/23, 
81/32, 81/35, 81/33, 187/1 w obrębie geodezyjnym B-50. 
Opis – przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych, 
ukośnych w stosunku do osi jezdni wykonanych z płyt 
ażurowych (z zajęciem części trawnika w pasie drogi) wzdłuż  
ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Spornej do ul. Staszica, 
po stronie północnej (numery parzyste). Wykonanie zadania 
obejmowało będzie wykonanie projektu miejsc parkingowych  
z płyt ażurowych na ul. Boya-Żeleńskiego na ww. odcinku. 
Kolejnym etapem będzie rozebranie istniejących krawężników 
betonowych przylegających do jezdni i uporządkowanie 
powierzchni; przygotowanie podbudowy wraz z ułożeniem 
krawężników oraz wykonanie koryta w gruncie. Ostatni etap 
przewiduje ułożenie płyt ażurowych, a także wykonanie innych 
działań zwyczajowo towarzyszących takiej inwestycji. Do 
budowy mogą zostać wykorzystane tradycyjne betonowe płyty 
ażurowe. Alternatywnie można wykorzystać płyty z tworzywa 
sztucznego uzyskanego z recyklingu, które są tańsze. 

Ze względu na stan prawny działek 81/22 obręb 
B50 i 81/32 (własność prywatna), Komisja 
podtrzymała negatywną rekomendację wydziału 
merytorycznego. Komisja rozpatrywała wniosek 
dwukrotnie zwracając się o uzgodnienie 
możliwości ograniczenia zadania do terenów 
zgodnych z zasadami budżetu obywatelskiego. 

B0091 

16. Modernizacja chodników na ul. Franciszkańskiej na odcinku  
od ul. Okopowej do ul. Zawiszy Czarnego po stronie wschodniej 
ulicy. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – zadanie polega na demontażu starych płyt chodnikowych 
i krawężników oraz na montażu nowej kostki brukowej wraz z 
nowymi krawężnikami. Obejmuje ono również wykonanie 
dojazdów do posesji tam gdzie jest to możliwe i konieczne. 

W związku z tym, że osiem działek objętych 
zadaniem wymaga regulacji stanów prawnych, 
Komisja wskazuje niezgodność z zasadami 
budżetu obywatelskiego. 

B0092 

17. Budowa i remont ul. Pszczelnej. 
Lokalizacja -  j/w. 
Opis – ul. Pszczelna jest drogą dojazdową do budynków 
mieszkalnych znajdujących się na tym terenie. W ramach 
realizacji zadania przewiduje się wymianę nawierzchni 
piaskowo-żużlowej na asfaltową 

W związku z informacjami o stanie prawnym 
sześciu działek objętych zadaniem – tereny 
będące własnością prywatną – Komisja 
podtrzymała negatywną rekomendację wydziału 
merytorycznego. Realizacja zadań 
inwestycyjnych na terenach prywatnych stoi w 
sprzeczności z zasadami budżetu 
obywatelskiego. 

B0104 

18. Budowa Fitness Parku w okolicy „Orlika” ul. Stawowa/ 
ul. Anyżowa. 
Lokalizacja - działka 19/31, obręb B-6. 
Opis – budowa Fitness Parku – „siłowni pod chmurką” 
składającego się z urządzeń: wzmacniających mięśnie ramion/ 
górne partie ciała np. duże koło tai chi; wzmacniających mięśnie 
ramion, brzucha oraz pleców pomocne w utrzymywaniu 
poprawnej postawy np. wyciąg górny; wzmacniających mięśnie 
ramion, brzucha oraz pleców pomocne w utrzymywaniu 
poprawnej postawy np. drabinka; wzmacniających mięśnie 
ramion, brzucha oraz nóg poprawiające ogólną kondycję i 
kształtujących sylwetkę np. podciąg nóg; wzmacniających 
mięśnie ramion, pleców oraz nóg poprawiających ogólną 
kondycje i kształtuje sylwetkę np. wioślarz; wzmacniających 
mięśnie nóg poprawiające ogólną kondycję i poprawiających 
zmysł równowagi np. biegacz, urządzenie typu orbitrek. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
wydziału merytorycznego dla zadania ze 
względu na stan własności działki 19/31 obręb 
B4 będącej we władaniu spółdzielni 
mieszkaniowej. 

B0110 
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19. Budowa bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw  
na ul. Macierzanki. 
Lokalizacja: j/w, obręb B-6, działka 19/31. 
Opis – wykonanie i montaż kompleksowego, wielokolorowego 
ogrodzenia z profili zimno-walcowanych stalowych giętych  
z dwoma furtkami lub z samozamykaczem ok. 100 m - 
malowanie piecowe, montowanie w gniazdach betonowych. 
Wysokość ogrodzenia 110 cm. W ogrodzeniu konieczny jest 
ruchomy element dla umożliwienia przejazdu samochodu 
dostawczego np. z piaskiem. Budowa bezpiecznej nawierzchni  
z materiału syntetycznych na terenie całego placu bądź pod 
urządzeniami wyposażenia placu zabaw. Na terenie placu zabaw 
postawione zostały nowe urządzenia (potrójna huśtawka 
dostosowana dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, huśtawka 
dla najmłodszych, zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią, 
karuzela siedząca, karuzela stojąca, huśtawka ważka, bujaki 
sprężynowe dla najmłodszych oraz zestaw z małą zjeżdżalnią 
dostosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Plac 
wyposażony jest także w piaskownicę i kosz do gry dla starszych 
dzieci. Nawierzchnia wraz z ogrodzeniem stworzy plac zabaw  
na najlepszym poziomie. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
wydziału merytorycznego ze względna stan 
prawny wskazanej we wniosku nieruchomości 
będącej we władaniu spółdzielni mieszkaniowej, 
co stoi w sprzeczności z zasadami budżetu 
obywatelskiego w zakresie lokalizacji zadań 
inwestycyjnych. 

B0111 

20. Budowa bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw  
na ul. Pasiecznej. 
Lokalizacja - j/w, obręb B-6, działka 57/2. 
Opis – wykonanie i montaż kompleksowego, wielokolorowego 
ogrodzenia z profili zimno-walcowych stalowych giętych z 
dwoma furtkami lub z samozamykaczem ok.100 m - malowane 
piecowo, montowane w gniazdach betonowych. Wysokość 
ogrodzenia 110 cm. W ogrodzeniu konieczny jest ruchomy 
element umożliwiający przejazd samochodom dostawczym np.  
z piaskiem. Budowa bezpiecznej nawierzchni z materiałów 
syntetycznych na terenie całego placu bądź pod urządzeniami 
wyposażenia placu zabaw. Na terenie placu zabaw znajdują się – 
huśtawki, ścianka sprawnościowa, zjeżdżalnia, bujaki 
sprężynowe, karuzela, stół do tenisa. Przy okazji budowy 
nawierzchni syntetycznej i ogrodzenia terenu należy przestawić 
urządzenia aby plac tworzył jednolitą przestrzeń do zabawy. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
wydziału merytorycznego dla ww. zadania ze 
wzgl. na stan prawny wskazanego terenu 
będącego we władaniu spółdzielni 
mieszkaniowej, co stoi w sprzeczności z 
zasadami obywatelskiego w zakresie lokalizacji 
zadań inwestycyjnych. 

B0112 

21. Łódź curlerów – budowa całorocznego toru curlingowego  
dla mieszkańców. 
Lokalizacja - ul. Wiernej Rzeki 2 
Opis – stworzenie całorocznego, ogólnodostępnego toru 
curlingowego dla mieszkańców przy wykorzystaniu jednej  
z sześciu instalacji do tworzenia sztucznego lodowiska będących 
w posiadaniu miasta. W ramach realizacji zadania przewiduje się 
następujące działania: budowa obiektu lub adaptacja istniejącego 
na całoroczny tor curlingowy; przebudowa i montaż jednej  
z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska; 
zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu. 

W związku z wycofaniem zadania przez 
wnioskodawców, Komisja uznała, że zadanie 
B0114 nie powinno być pod głosowanie 
mieszkańców Łodzi w ramach konsultacji 
społecznych budżetu obywatelskiego. 

B0114 
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22. Chodnik, parking, trawnik na ul. Źródłowej. 
Lokalizacja - j/w,  na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową 
do skrzyżowania z ul. Smugową. 
Opis – wymiana i poszerzenie (o 50cm) chodnika po obu 
stronach ulicy Źródłowej na całym odcinku począwszy od 
skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Smugową. 
Rekultywacja trawnika oraz instalacja seperatorów (słupków) dla 
uniemożliwienia ponownej dewastacji trawnika, po południowej 
stronie ulicy, na całym wymienionym wyżej odcinku. Budowa 
skośnych ażurowych wypełnionych trawą miejsc parkingowych 
po północnej stronie ulicy z wjazdem prosto z jezdni  
na odcinkach: ● 70 m w obie strony od skrzyżowania  
z ul. Dwernickiego; ● 20 m w obie strony od wjazdu do 
ogródków działkowych, wjazd do posesji przy ul. Źródłowej 
36/38; ● dziesięciu ażurowych miejsc do skośnego parkowania 
po północnej części ulicy Źródłowej na wysokości numeru 11a. 
Na pozostałej części ulicy trawnik powinien zostać 
zrekultywowany i odseparowany słupkami od ruchu 
samochodowego. Słupki powinny zostać ustanowione po obu 
stronach wszędzie tam gdzie nie ma miejsc parkingowych - 
począwszy od skrzyżowania z ul. Chłodną, kończąc  
na skrzyżowaniu z ul. Wierzbową. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
wydziału merytorycznego ze względu na 
sprzeczność stanu prawnego pięciu działek 
objętych wnioskiem z zasadami budżetu 
obywatelskiego – własność prywatna. 

B0117 

23. Remont ul. Pola od nr 28 do nr 45/47. Nowa nawierzchnia 
jezdni, chodników, nowe miejsca parkingowe dla samochodów, 
nowe oświetlenie, przycięcie kasztanów. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – remont jezdni, chodników po obu stronach jezdni, 
utworzenie nowych miejsc parkingowych w celu poprawy 
bezpieczeństwa. 

Po dwukrotnym rozpatrywaniu zadania pod 
kątem stanów prawnych terenu oraz możliwości 
realizacji w czasie określonym Zarządzeniem ws. 
budżetu obywatelskiego, Komisja podtrzymała 
negatywną rekomendację wydziału 
merytorycznego ze wzgl. na czas realizacji 
inwestycji. 

B0118 

24. Osiedle SM Rojna – „Park III Pokoleń”. 
Lokalizacja - park osiedlowy przy ul. Iwaszkiewicza,  
obręb B-40, działka 866/2. 
Opis – rewitalizacja, modernizacja i doposażenie miejsca 
służącego wypoczynkowi, rekreacji i uprawianiu sportu przez 
wszystkie grupy wiekowe mieszkańców okolicznych osiedli. 
Stworzenie czterech funkcjonalnych stref: dzieci najmłodsze  
i opiekunowie, dzieci starsze; dzieci starsze, młodzież i dorośli; 
strefa dla psów. Realizacja powyższych zadań wiąże się  
z wykonaniem lub modernizacją: ogrodzeń, oświetlenia, systemu 
monitoringu, alejek, montażem ławek i innych elementów małej 
architektury oraz urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznych, 
ekranów akustycznych oraz rewitalizacją parku. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
wydziału merytorycznego dla zadania ze wzgl. 
na sprzeczność stanu prawnego terenu – 
wieczyste użytkowanie spółdzielni 
mieszkaniowej z zasadami budżetu 
obywatelskiego. 

B0120 

25. Siłownia na świeżym powietrzu na osiedlu Żubardź. 
Lokalizacja – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych  
im. T. Makowskiego, ul. Gandhiego 14. 
Opis – stworzenie siłowni zewnętrznej, która dostępna byłaby 
nieodpłatnie dla mieszkańców Łodzi, w szczególności 
mieszkańców osiedla Żubardź. Siłownia umieszczona byłaby  
na terenie dotychczas niezagospodarowanym i składałaby się  
z 10 maszyn do ćwiczeń siłowych i aerobowych. Na obszarze 
siłowni znajdowałyby się też ławki (5 sztuk) i kosz na śmieci  
(1 sztuka). Podłożem siłowni byłaby trawa porastające skwer. 
Przed siłownią umieszczona byłaby tablica informacyjna,  
na której znajdowałyby się zasady korzystania ze sprzętu  
oraz zasady bezpieczeństwa (regulamin korzystania z siłowni  
na świeżym powietrzu). 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
wydziału merytorycznego dla zadania ze wzgl. 
na sprzeczność stanu prawnego nieruchomości  
z zasadami budżetu obywatelskiego – teren 
wydzierżawiony obciążony na rzecz osób 
trzecich. 

B0124 
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26. Budowa drogi rowerowej na ul. Zgierskiej - od ul. Pojezierskiej 
do ul. Kniaziewicza. 
Lokalizacja – ul. Zgierska na odcinku od ul. Pojezierskiej  
do ul. Kniaziewicza wraz z przejazdem rowerowym  
przez ul. Pojezierską przy ul. Zgierskiej. 
Opis – budowa odcinka drogi rowerowej zgodnie  
z dokumentacją projektową opracowaną na zlecenie ZDiT  
w 2012 r. 

W związku z przyjętym rozstrzygnięciem dot. 
nielokowania zadań na terenach będących 
własnością prywatną, Komisja zakwalifikowała 
negatywnie zadanie. 

B0130 

27. Trasy zjazdowe „Śmieciówka” 
Lokalizacja – okolica góry „Śmieciówki”, teren naprzeciwko 
parafii pw. św. Judy Tadeusza, po drugiej stronie ul. Książka. 
Opis – zagospodarowanie terenów „dzikich” poprzez wytyczenie 
tras zjazdowych dla rowerów zjazdowych, wytrawnych 
snowboardzistów lub innych wielbicieli sportów ekstremalnych; 
utworzenie niewielkiego parku (rampa, half-pipe, stolik, banda) 
u podnóża „góry” przy końcu trasy; postawienie pomieszczenia 
gospodarczego mini-baru w celu umożliwienia obsługi imprez 
masowych oraz umilenia czasu odwiedzającym. 

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w 
związku z czym nie może być poddany pod 
głosowanie łodzian w konsultacjach społecznych 
ws. budżetu obywatelskiego. 

B0137 

28. Budowa ekranów akustycznych. 
Lokalizacja – odcinek ok. 250 m od przystanku tramwajowego 
przy ul. Bielicowej do zabudowy wolnostojącej, tj. domku 
jednorodzinnego, przy ul. Aleksandrowskiej 20b. 
Opis – budowa ekranów akustycznych, których podstawowym 
celem i zadaniem jest wygłuszenie i zmniejszenie natężenia 
hałasu wynikającego z ruchu miejskiego na ul. Aleksandrowskiej 
na w/w odcinku drogi. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
dla zadania ze wzgl. na wskazane przez wydział 
merytoryczny uzależnienie realizacji zadania od 
wyników analizy akustycznej. Negatywny wynik 
analizy uniemożliwiłby realizację zadania, co 
podważyłoby wiarygodność budżetu 
obywatelskiego. 

B0142 

29. Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego  
wraz z basenem START. 
Lokalizacja – SKS START, ul. św. Teresy 56/58. 
Opis - remont kompleksu sportowego wraz z basenem START 
obejmuje modernizację całego SKS STARTu, boiska do 
siatkówki, bieżni; zakup sprzętu sportowego (piłki, materace, 
itp.); zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego 
do wypoczynku biernego – trawniki, krzewy, kawiarnia. 

Ze wzgl. na nieuregulowany stan własności 
wskazanej nieruchomości i spór prawny dot. 
ustalenia stanu prawnego, Komisja podjęła 
decyzję o negatywnej kwalifikacji zadania. 

B0148 

30. Sztuka uliczna w przestrzeni łódzkich podwórek. Etap I –  
ul. Drukarska. 
Lokalizacja – Teren zabudowy mieszkaniowej z lat 50 XX w. 
ograniczony ulicami Drukarską, Wrocławską, Kominiarską, 
Limanowskiego. I etap dotyczy podwórka ul. Drukarskiej 
18/20/22. 
Opis – wykonanie profesjonalnych murali ściennych 
nawiązujących do atmosfery miejsca jego historii (nawiązanie  
do nazwy ulicy – Drukarska, oraz do funkcjonującej przez wiele 
lat pobliskiej drukarni - dziś już niestety wyburzonej); 
wykonanie dwóch wielkoformatowych murali 2x35-40 m2  
oraz mniejszych w dodatkowych miejscach takich jak szyby 
wentylacyjne schronów narożniki budynków, itp. Działania 
plastyczne poprzedzone mają być animacją kulturalną kierowaną 
do mieszkańców, która pogłębi ich identyfikację z przestrzenią, 
w której żyją poprzez działania twórcze. 

Komisja po dwukrotnym rozpatrywaniu 
wniosku, w zw. z podtrzymaną decyzją 
wnioskodawcy o zlokalizowaniu części zadania 
dot. inwestycji na terenie wspólnoty 
mieszkaniowej, co stoi w sprzeczności z 
zasadami budżetu obywatelskiego określonymi 
Zarządzeniem, podtrzymała negatywną 
rekomendację wydziału merytorycznego. 

B0151 

31. Centrum Aktywności Społeczności Lokalnej na osiedlu Rogi, 
Łódź-Bałuty. 
Lokalizacja – ul. Warszawska i ul. Wycieczkowa.  
Opis - realizacja ośrodka aktywności społecznej  

W związku ze wskazanym przez wydział 
merytoryczny brakiem możliwości realizacji 
zadania na terenie wskazanym w zadaniu, ze 
względu na brak nieruchomości gminnych, 
spełniających wymagania określone w 
zgłoszeniu i mailu uzupełniającym, Komisja 
podtrzymała negatywną rekomendację zadania, 
wymagałaby ona wykupienia nieruchomości 
prywatnych i byłaby od tego uzależniona. 

B0153 
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32. Poprawienie funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy 
budynkami znajdującymi się przy ul. Trybury 8 i 10. 
Lokalizacja – obręb działki nr 85/89, 85/85, 85/87 (obręb B45). 
Opis - remont i przebudowa terenu pomiędzy budynkami  
przy ul. Tybury nr 8 i 10. W tym: wykonanie projektu 
przebudowy; przebudowa parkingów w tym wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej i odwodnienia, separatorów – 
ok. 700 m2; remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Tybury 
10 w tym wymiana nawierzchni na kostkę betonową, ewentualne 
wykonanie odwodnienia 130 m2; budowa nowych odcinków 
chodnika łączących wejścia do klatek budynku przy ul. Tybury 
10 z parkingiem – ok. 20 m2; odnowienie zieleńców ok. 1200 m2, 
w tym odtworzenie trawnika, nowe nasadzenia krzewów, 
posadzenia roślin okrywowych w miejscach zacienionych, gdzie 
nie ma warunków odpowiednich dla urządzenia trawnika; 
instalacja elementów małej infrastruktury: ustawienie 3 sztuk 
ławek, 3 stojaków rowerowych, a także śmietniczki na psie 
odchody. 

W związku z faktem ulokowania inwestycji na 
terenie Skarbu Państwa wymagającym 
komunalizacji oraz działce w wieczystym 
użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowej, 
Komisja zmuszona była podtrzymać negatywną 
rekomendację wydziału merytorycznego. Stan 
prawny nieruchomości jest sprzeczny z zasadami 
określonymi Zarządzeniem o konsultacjach 
społecznych budżetu obywatelskiego. 

B0161 

33. Remont i zamknięcie śmietnika dla mieszkańców nieruchomości 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 28. 
Lokalizacja – działka nr 61/153 w obrębie B-45 przy zespole 
garażowym ul. Gandhiego 27B. 
Opis – w ramach zadania należy rozebrać część uszkodzonych 
pozostałości po obecnym śmietniku, odtworzyć śmietnik 
murowany wraz z wykonaniem utwardzenia pod śmietnik  
z kostki brukowej oraz wykonać wrota zamykane do śmietnika  
w celu umożliwienia mieszkańcom prowadzenia segregacji 
odpadów. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
dla zadania. Zadanie wskazane we wniosku nie 
należy do katalogu zadań własnych gminy lub 
powiatu. Wg informacji wydziału 
merytorycznego wspólnota mieszkaniowa, jak 
każdy właściciel nieruchomości, ma obowiązek 
zapewnić miejsce gromadzenia odpadów. W zw. 
z powyższym zadanie nie spełnia zasad  budżetu 
obywatelskiego określonych Zarządzeniem. 

B0162 

34. Remont śmietnika przy ul. Marysińskiej 100b. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie nowej posadzki w śmietniku; remont ścian; 
wykonanie zadaszenia śmietnika; wykonanie zamknięcia 
pomieszczenia (furtki zaopatrzone w zamek wraz z kluczami  
dla lokatorów); wykonanie nowych podjazdów pod śmietnik 
(dojścia); zagospodarowanie - rekultywacja trawnika obok 
śmietnika; ustawienie ogólnodostępnych pojemników na odpady 
segregowane. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
dla zadania – nie należy ono do katalogu zadań 
własnych gminy lub powiatu. Właściciele 
nieruchomości, w tym wspólnoty mieszkaniowe, 
mają obowiązek zapewnienia miejsca 
składowania odpadów. W zw. z powyższym 
zadanie nie spełnia zasad budżetu 
obywatelskiego określonych Zarządzeniem. 

B0164 

35. Remont chodnika, montaż ławek. 
Lokalizacja – pasaż  na odcinku od ul. Podgórnej 57a  
do ul. Kołowej. 
Opis – remont chodnika na odcinku długości 200 m i szerokości 
3 m oraz montaż 10 ławek. 

W zw. z problemami dot. własności części – 
90% terenu, wnioskodawca wycofał zadanie. 
Komisja stwierdza więc, iż zadanie G0008 nie 
będzie poddane pod głosowanie łodzian w 
ramach konsultacji społecznych budżetu 
obywatelskiego. 

G0008 

36. Remont ul. Postępowej na odcinku Trasa Górna – ul. Graniczna. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zmiana nawierzchni z gruntowej na asfaltową. 

W związku ze stanowczym oświadczeniem 
jednostki merytorycznej o braku możliwości 
realizacji inwestycji w czasie określonym w 
Zarządzeniu, określającym zasady budżetu 
obywatelskiego, nawet w przypadku rozpoczęcia 
przygotowań inwestycji w 2013 roku, Komisja 
podtrzymała rekomendację negatywną dla ww. 
zadania. 

G0013 
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37. Montaż ekranów dźwiękoszczelnych na odcinku al. Śmigłego-
Rydza wzdłuż budynków mieszkalnych oznaczonych numerami 
84 i 86. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ekrany dźwiękoszczelne powinny być zamontowane  
na wysokości od 3 do 5 m na odcinku ok. 250 m. Transparentne 
ekrany powinny być umiejscowione na pasie zieleni przy jezdni. 

W związku z ustaleniem, iż montaż ekranów 
akustycznych wymaga wykonania analiz 
akustycznych i jest uwarunkowany wynikiem 
tych analiz, Komisja podtrzymała negatywną 
rekomendację dla zadania wskazaną przez 
jednostkę merytoryczną. Realizacja zadania w 
ramach budżetu obywatelskiego nie może być w 
pełni zależna od wyników badań, bowiem w 
przypadku negatywnego wyniku, zadanie nie 
byłoby zrealizowane. 

G0016 

38. Droga publiczna kategorii gminnej. Przebudowa ul. Regatowej 
na odcinku od ul. św. Franciszka z Asyżu do skrzyżowania z ul. 
Pustynną wraz z odcinkami dróg odchodzących od tej ulicy. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Budowa pasa drogowego i ciągu pieszo-jezdnego, 
budowa kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji, chodników  
i nawierzchni asfaltowej. 

W związku ze stanowczą opinią jednostki 
merytorycznej, iż zgłoszone zadanie nie jest 
możliwe do wykonania w czasie określonym w 
Zarządzeniu ws. budżetu obywatelskiego, 
Komisja zmuszona była podjąć decyzję 
negatywnej rekomendacji dla zadania. ZDiT 
twierdzi także, iż nie posiada dokumentacji 
projektowej, co wydłuża czas realizacji. 

G0022 

39. Odwodnienie terenów zabudowanych na osiedlu domków 
jednorodzinnych w kwadracie ulic: Dzikich Pól, Czternastu 
Straconych i św. Rafała Kalinowskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis: zadanie będzie realizowane dla tego obszaru na ul. Dzikich 
Pól, która jest położona najniżej na osiedlu, drenaż z tej ulicy 
będzie przeprowadzony do cieku wodnego. 

W zw. ze stanowczą opinią jednostki 
merytorycznej, iż zadanie nie mogłoby być 
zrealizowane w czasie określonym w 
Zarządzeniu dot. konsultacji budżetu 
obywatelskiego, znacznie przekroczyłoby ten 
okres, Komisja była zmuszona podtrzymać 
negatywną rekomendację dla ww. zadania. 

G0029 

40. Kanał burzowy na ul. Czytelniczej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Wykonanie kanału burzowego na ulicy czytelniczej  
dł. 400m wraz z projektem w/w prac. Kanał deszczowy  
wraz z odwodnieniem na całej długości ul. Czytelniczej  
od ul. Rzgowskiej do ujścia przy ul. Tuszyńskiej. 

W zw. ze stanowczą opinią jednostki 
merytorycznej, iż zadanie nie mogłoby być 
zrealizowane w czasie określonym w 
Zarządzeniu dot. konsultacji budżetu 
obywatelskiego, znacznie przekroczyłoby ten 
okres, Komisja była zmuszona podtrzymać 
negatywną rekomendację dla ww. zadania. 

G0031 

41. Przebudowa ulic: Widawska, Bolesława i Spławna  
wraz z odwodnieniem i oświetleniem ww. ulic. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Odwodnienie i oświetlenie tych ulic, wykonanie drogi 
twardej asfaltowej łącznie z chodnikami. 

W zw. ze stanowczym stanowiskiem jednostki 
merytorycznej o braku możliwości realizacji 
inwestycji w czasie określonym w Zarządzeniu 
dot. konsultacji budżetu obywatelskiego, 
znacznie przekroczyłoby ten okres, Komisja była 
zmuszona podtrzymać negatywną rekomendację 
dla ww. zadania. 

G0034 

42. Utworzenie nowych przystanków dla linii nr 50 i 50A  
oraz zmiana trasy autobusów. 
Lokalizacja – nowa trasa autobusu: Pabianicka – Dubois – 
Starogardzka – Odrzańska – Rudzka. 
Opis – wydłużenie trasy autobusu linii 50 i 50A o około 550 m . 
Nowa trasa: Pabianicka/Dubois (jak dotychczas) – Dubois – 
Starogardzka – Odrzańska (nowa trasa ) – Rudzka/Pabianicka 
(jak dotychczas). Utworzenie dwóch przystanków w obie strony 
przy skrzyżowaniu ul. Starogardzka – ul. Odrzańska i 
usytuowanie miejsca przystanku najbliżej ul. Odrzańskiej . 

W zw. z informacją, iż ulice, którymi miałyby 
jeździć autobusy wskazanych we wniosku linii 
nie spełniają wymogów technicznych dla dróg 
przeznaczonych do kursowania komunikacji 
publicznej (parametry techniczne skrzyżowań 
oraz progi zwalniające), Komisja musiała 
podtrzymać negatywną rekomendację dla 
zadania. Celowość realizacji zadania nie jest 
przedmiotem oceny Komisji. 

G0051 

43. Budowa miejsc parkingowych dla Osiedla Dabrowa  
przy ul. Tatrzańskiej 105. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa miejsc parkingowych za terenem Niepublicznej 
SP. Miejsca parkingowe powinny zostać wykonane z płyt 
ażurowych na podbudowie z kruszywa. 

Teren wskazany w zadaniu jest obciążony na 
rzecz osób trzecich, dodatkowo nie uzyskano 
zgody użytkownika na realizację zadania na tym 
terenie. 

G0053 
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44. Wybudowanie drogi asfaltowej wraz z chodnikiem dla pieszych 
z kanalizacją deszczową na ul. Hoffmanowej w Łodzi. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ul. Hoffmanowej zbudowana jest z kruszonego destruktu. 
Należy zebrać na całej długości czyli 500 m ok. 40 cm podłoża, 
ułożyć kanalizację deszczową (kanalizacja sanitarna oraz inne 
media są już w drodze) nawieść kruszywa, zagęścić podłoże, 
zalać masę asfaltową i ułożyć  chodnik dla pieszych po obu 
stronach drogi. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
jednostki merytorycznej ze wzgl. na przyjęte 
rozstrzygnięcie dot. bezspornej niezgodności 
stanu prawnego części działek objętych 
zadaniem – prywatną własność pięciu 
nieruchomości – z zasadami budżetu 
obywatelskiego określonymi w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Łodzi. 

G0054 

45. Budowa ul. Gościniec poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej 
na odcinku od ul. Mozaikowej do granic miasta – 850 m. 
Lokalizacja – ul. Gościniec na odcinku od mostu na rzece Ner  
do posesji nr 240. 
Opis – ułożenie nawierzchni asfaltowej – ok. 850 m. 

W zw. ze stwierdzonym przez wydział 
merytoryczny zbyt wąskim pasem drogowym 
realizacja inwestycji wymaga przejęcia terenów 
prywatnych, co jest niezgodne z zasadami 
budżetu obywatelskiego określonymi w 
Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi. Komisja 
podtrzymała więc negatywną rekomendację dla 
ww. zadania. 

G0062 

46. Budowa elektronicznych tablic rozkładu jazdy MPK na 
przystankach przy Rondzie Lotników Lwowskich. 
Lokalizacja – rondo Lotników Lwowskich, nr dz. G12-83/10, 
G12-83/13, G12-82/14, G2-124/3. 
Opis – zakup 4 elektronicznych tablic rozkładu jazdy MPK, 
które zostaną zamontowane na wskazanych przystankach. 
Montaż nadajników pozycjonowania taboru w pojazdach linii 15, 
15A, 41. 

Zgodnie z informacją ZDiT wskazane zadanie 
ma zapewnione finansowanie w ramach 
modernizacji trasy W-Z. W zw. z czym 
zapewniona jest jego realizacja poza budżetem 
obywatelskim. 

G0065 

47. Modernizacja ul. Zamorskiej. 
Lokalizacja – ul. Zamorska na odcinku od ul. Drzymały  
do ul. Czahary. 
Opis – remont drogi poprzez położenie nawierzchni asfaltowej 
wraz  odwodnieniem oraz oświetleniem. Wybudowanie również 
chodnika dla pieszych. 

Wniosek nie spełnia zasad budżetu 
obywatelskiego określonego Zarządzaniem – 
wymaga bowiem prowadzenia inwestycji na 
terenach, które częściowo należą do właścicieli 
prywatnych, tj. zastosowania procedury zrid. 
Komisja przyjęła rozstrzygnięcie, iż tego typu 
sytuacja może prowadzić do niezrealizowania 
zadania, co do zasady zależnego od przebiegu 
ww. procedury. 

G0070 

48. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pabianickiej od al. Jana 
Pawła II do ul. Cieszyńskiej. 
Lokalizacja – wzdłuż ul. Pabianickiej po północnej stronie  
na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Cieszyńskiej przez park 
Sielanka i rondo Lotników Lwowskich. 
Opis – Budowa 1 km drogi rowerowej z chodnikiem  
i sygnalizacją. 

Realizacja zadania wymaga prowadzenia 
inwestycji częściowo na terenie będącym w 
użytkowaniu wieczystym. Zadanie nie spełnia 
więc zasad budżetu obywatelskiego w zakresie 
własności terenu. 

G0078 

49. Chodnik w ul. Kanclerskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – należy wykonać chodnik wzdłuż ul. Kanclerskiej  
na dł. od ul. św. Franciszka do stacji Statoil (ul. Zamorska). 

Zgodnie z oświadczeniem ZDiT zakres prac 
określonych we wniosku ma zapewnione 
finansowanie i realizację na podstawie 
podpisanego porozumienia z inwestorem 
zewnętrznym. 

G0079 

50. Rozbudowa mini kompleksu sportowego przy SP 130 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Gościniec 1 
Opis – budowa dwóch krytych kortów tenisowych za boiskiem 
„Orlik” po jego południowej stronie ze sztuczną nawierzchnią 
wraz z odwodnieniem, budowa bieżni tartanowej po wschodniej 
stronie Orlika oraz ułożenie chodnika do kortów. Utwardzanie 
miejsc postojowych wzdłuż chodnika po stronie zachodniej 
boiska Orlik i kortu tenisowego. Budowa ogrodzenia terenu  
SP 130. 

Zgodnie z oświadczeniem wydziału 
merytorycznego nie ma możliwości 
zrealizowania wskazanej we wniosku inwestycji 
w czasie określonym Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Łodzi dot. konsultacji społecznych 
budżetu obywatelskiego. W zw. z powyższym 
Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
Wydziału Edukacji. 

G0082 
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51. Plac sportowo-rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 
Nowe Rokicie XXI w. 
Lokalizacja – Park Sielanka (pomiędzy stacją Lukoil  
a ul. Cieszkowskiego). 
Opis – Stworzenie terenu do uprawiania sportu i rekreacji  
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wieloprofilowym boiskiem  
(z możliwością gry w koszykówkę, piłkę nożną, piłkę siatkową), 
ścianką wspinaczkową o trzech stopniach trudności, ścianki  
do gry w tenisa lub odbijania piłki oraz ,,siłownią na wolnym 
powietrzu”,  ewentualnie toru do biegów lub nordic walking. 

Po dwukrotnym rozpatrywaniu złożonego 
wniosku, Komisja po wyjaśnieniach Zarządu 
Zieleni Miejskiej, podtrzymała negatywną 
rekomendację dla zadania ze wzgl. na brak 
możliwości realizacji zadania w czasie 
określonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Łodzi dot. konsultacji społecznych budżetu 
obywatelskiego. 

G0086 

52. Urządzenie/modernizacja placu zabaw. 
Lokalizacja – między blokami ul. Zarzewska 50/ul. 
Przybyszewskiego 57/59/ul. Praska 4/6. 
Opis –montaż urządzeń zabawowych (huśtawka podwójna  
z siedziskiem klasycznym oraz z siedziskiem bezpiecznym  
dla małych dzieci, drabinka skośna, wieża ze zjeżdżalnią, 
karuzela tarczowa z siedziskami, pomost ruchomy, huśtawka 
wagonowa). Montaż podłoża. 

Teren wskazany we wniosku jest 
współwłasnością wspólnot mieszkaniowych w 
zw. z czym zadanie jest sprzeczne z zasadami 
budżetu obywatelskiego określonymi 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. 

G0089 

53. Ruda ”Countrytown”. 
Lokalizacja – ul. Patriotyczna 10a. 
Opis – Budowa kompleksu edukacyjno-rozrywkowego , miejsca 
radosnej twórczości, edukacji i zabawy jako kanwa do 
późniejszych zajęć teatralnych, plastycznych, muzycznych  
dla lokalnej społeczności. Symulacja proponowanych działań:  
jazda konna lub na kucyku, psie zaprzęgi, jazda na byku 
(mechanicznym), przejażdżki łódkami indiańskimi, jazda 
bryczką, strzelnica kowbojska, indiańska, przejażdżki kładami, 
pamiątkowe fotografie i listy gończe, drinki w ,,koktajl-barze”,  
Nanny Times, nauka języka angielskiego, pracownia twórcza. 
Tematem nadrzędnym i przewodnim jest twórczość  
oraz promowanie wartości kultury i dawnej Ameryki. 

Teren wskazany we wniosku stanowi mienie 
Miasta obciążone na rzecz osób trzecich – 
znajduje się w użyczeniu, wg opinii prawnej 
załączonej do karty analizy zadania, realizacja 
nakładów na tym terenie wymagałaby 
rozwiązania umowy użyczenia. Podmiot mający 
w użyczeniu ww. teren nie deklarował woli 
rozwiązania umowy. Zadanie nie spełnia 
warunków określonych Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Łodzi dot. konsultacji 
społecznych budżetu obywatelskiego. 

G0104 

54. Budowa chodnika w ul Kolumny  
Lokalizacja – ul Kolumny od ul. Mahoniowej do ul. Kresowych 
Stanic. 
Opis –budowa chodnika na odcinku 2300m między  
ul. Mahoniową a Kresowych Stanic (chodnik stanowiłby 
kontynuację istniejącego chodnika, który kończy się  
przy ul. Mahoniowej).  

Wg informacji ZDiT realizacja zadania wymaga 
opracowania dokumentacji oraz uzyskania 
pozwolenia na wycinkę dużej ilości drzew 
będących w kolizji z proponowanym zakresem 
prac. W zw. z powyższym nie jest możliwa 
realizacja zadania w czasie określonym w 
zasadach budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

G0123 

55. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku  
od ok. 2 lat do ok. 12 lat. 
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: 
Amatorskiej i Kwaterunkowej, działka Nr G42-268/2. 
Opis – wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu 
pod plac zabaw (prace ziemne wraz z podbudową pod 
nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej 
nawierzchni), ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony 
przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup i montaż nawierzchni 
bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, 
małej i dużej zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów  
i koszy na śmieci.   

Wg informacji jednostki merytorycznej 
lokowanie obiektów niezwiązanych z obsługą 
drogi publicznej w pasie drogowym jest 
niezgodne z prawem. Komisja trzykrotnie 
analizowana ww. zadanie. W zw. z argumentami 
ZDiT, Komisja ostatecznie podtrzymała 
negatywną kwalifikację zadania. Radni wzięli 
również pod uwagę, iż dla sąsiedniego terenu 
sami wnioskodawcy złożyli wniosek analogiczny 
o pozytywnej rekomendacji. 

G0132 
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56. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku  
od ok. 2 lat do ok. 12 lat. 
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: 
Amatorskiej i Kwaterunkowej, działka Nr G42-122/5. 
Opis – wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu 
pod plac zabaw (prace ziemne wraz z podbudową pod 
nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej 
nawierzchni), ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony 
przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup i montaż nawierzchni 
bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, 
małej i dużej zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów  
i koszy na śmieci.   

Wg informacji jednostki merytorycznej 
lokowanie obiektów niezwiązanych z obsługą 
drogi publicznej w pasie drogowym jest 
niezgodne z prawem. Komisja trzykrotnie 
analizowana ww. zadanie. W zw. z argumentami 
ZDiT, Komisja ostatecznie podtrzymała 
negatywną kwalifikację zadania. Radni wzięli 
również pod uwagę, iż dla sąsiedniego terenu ci 
sami wnioskodawcy złożyli wniosek analogiczny 
o pozytywnej rekomendacji. 

G0133 

57. Dokończenie nawierzchni asfaltowej na ul. Brydżowej. 
Lokalizacja – ul. Brydżowa od ul. Karowej do ul. Brydżowej 18. 
Opis – na ul. Brydżowej na odcinku ok. 500 m od ul. Karowej do 
ul. Brydżowej 18 nawierzchnią są płyty betonowe miejscami 
popękane, nierówne. Ten odcinek powinien zostać 
wyasfaltowany z usunięciem tych płyt i zamontowaniem nowych 
krawężników.   

W zw. ze stanowczym stanowiskiem jednostki 
merytorycznej o braku możliwości realizacji 
inwestycji w czasie określonym w zasadach 
budżetu obywatelskiego, Komisja podtrzymuje 
negatywną rekomendację dla zadania G0137 
wskazaną w karcie analizy. 

G0137 

58. Zagospodarowanie rekreacyjne dębu będącego pomnikiem 
przyrody. 
Lokalizacja – ul. Dąbrowskiego 59/61. 
Opis – wykonanie i zamontowanie na stałe w obrębie dębu 
solidnych żeliwnych ław, w zamierzonej przerwie na froncie 
ulicy między ławami projekt dekoracyjny - na kamiennym 
cokole (do uzgodnienia z wykonawcą) ze stali nierdzewnej  
lub pobrązowionego żeliwa. Wykonanie instalacji 
oświetleniowej skierowanej punktowo na element rękodzieła.   

Ze wzgl. na niezgodność lokalizacji zadania – 
teren będący własnością wspólnoty 
mieszkaniowej – z zasadami budżetu 
obywatelskiego, Komisja podtrzymała 
negatywną rekomendację dla ww. zadania. 
Ochrona przyrody będąca zadaniem własnym 
gminy i powiatu nie wymaga wskazanych w 
zadaniu nakładów inwestycyjnych. 

G0139 

59. Dofinansowanie położenia linii gazowej na ul. Bronisławy  
lub sfinansowanie w całości wraz z przyłączami do 11 domów. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – sfinansowanie w całości lub dofinansowanie robót 
położenia linii gazowej w ww. lokalizacji. 11 rodzin 
wieloosobowych zdeklarowało się do korzystania z gazu 
(umowy są podpisane i przekazane). Zakład gazowniczy 
tłumaczy się nieopłacalnością inwestycji. 

Finansowanie lub dofinansowanie położenia linii 
gazowej nie jest zadaniem własnym gminy lub 
powiatu, o ile nie dotyczy nieruchomości gminy. 

G0149 

60. Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulic wraz z poboczem  
dla rowerzystów i chodnikami dla pieszych na osiedlu Chojny 
dzielnica Górna w Łodzi 
Lokalizacja – kwartały ograniczone ulicami: Bałtycka  
od południa, Szumna od zachodu, Rolnicza od północy, 
Zygmunta od wschodu. 
Opis – wykonanie nawierzchni utwardzonej (beton, kostka, 
asfalt) ulic Bałtycka, Lotna, Strażnicza, Chłodnikowa, 
Zygmunta, Świetna, Witolda. Wykonanie ciągów dla pieszych –
chodników wraz z krawężnikami na ulicach Kurczaki  
(od Konopnickiej do Chłodnikowej), Lotnej, Szumnej, 
Bałtyckiej, Zygmunta. Wykonanie poboczy lub ciągów 
komunikacyjnych dla rowerzystów wzdłuż ul. Kurczaki, 
Rolnicza, Szumna, Bałtycka, Zygmunta, Lotna, Chłodnikowa, 
Strażnicza. Utwardzona nawierzchnia wraz z chodnikiem  
i ścieżka rowerowa na ul. Rolniczej od Konopnickiej  
do Chłodnikowej. 

Ze wzgl. na lokalizację dużej części zadania na 
terenach będących własnością prywatną, zadanie 
nie spełnia zasad budżetu obywatelskiego. 
Jednostka merytoryczna wskazała także na duży 
zakres inwestycji skutkujący niemożnością 
realizacji w cyklu jednorocznym oraz koszty 
realizacji przekraczające zdecydowanie 3 mln. 

G0155 

61. Przebudowa ul. Szeregowej os. Złotno. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogi 
wraz z chodnikiem dla pieszych. 

W zw. ze stanowczą opinią ZDiT, iż realizacja 
wskazanego zadani jest niemożliwa w ciągu 
cyklu jednorocznego i znacznie przekracza ten 
okres, Komisja musiała uznać niezgodność 
zadania z zasadami budżetu obywatelskiego na 
2014 rok. 

P0006 
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62. Budowa schodów umożliwiających dojście do przystanków 
komunikacji miejskiej w okolicy marketu Lidl. 
Lokalizacja – działka P25-202/14, teren przy ul. Armii Krajowej 
i al. Wyszyńskiego. 
Opis – wybudowanie schodów (w miejscach wydeptanych przez 
przechodniów); pierwsze przy przejściu dla pieszych przy ul. 
Armii Krajowej po południowej stronie, a drugie przy przejściu 
dla pieszych przy al. Wyszyńskiego po stronie wschodniej. 

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę. 
Komisja potwierdziła wycofanie go z listy zadań 
do budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

P0007 

63. Zielony zakątek z fontanną. 
Lokalizacja – niezagospodarowana przestrzeń  
na ul. Wólczańskiej pomiędzy szkołą Cosinus a Teatrem 
Nowym. 
Opis – przekształcenie niezagospodarowanego miejsca na ul. 
Wólczańskiej w skwer, posadzenie trawy, postawienie ławek i 
wybudowanie fontanny; stworzenie miejsca estetycznego, 
uzupełniającego krajobraz tej części miasta, stworzenie 
przestrzeni przyjaznej ludziom.  

Komisja trzykrotnie rozpatrywała wniosek.  
Zmuszona była jednak uznać, że układ działek 
uniemożliwia realizację zadania z pominięciem 
terenu będącego w wieczystym użytkowaniu 
podmiotu zewnętrznego. 

P0009 

64. Lipy na Lipowej, zieleń na Zielonej, czyli Polesie pełne drzew. 
Lokalizacja – I etap: pas drogowy ul. Lipowej i ul. Zielonej;  
II etap: pas drogowy ulic wybranych przez mieszkańców  
w wyniku głosowanie internetowego. 
Opis – w I etapie posadzenie 300 drzew w pasie drogowym  
ul. Lipowej i ul. Zielonej; w II etapie posadzenie 1000 drzew 
przy ulicach wybranych przez mieszkańców w drodze 
głosowanie internetowego. 

Komisja dwukrotnie rozpatrywała wniosek. 
rozważając możliwość ograniczenia zadania do 
działek gminnych lub do II etapu zadania. 
Ostatecznie negatywnie zaopiniowała wniosek ze 
względu na lokalizację częściowo niezgodną z 
zapisami zarządzenia  

P0010 

65. Realizacja placu zabaw dla dzieci - ul. Struga róg ul. Lipowej. 
Opis – oczyszczenie, splantowanie i ogrodzenie placu, założenie 
oświetlenia, zamontowanie zabawek, piaskownicy i elementów 
małej architektury, ewentualne wykorzystanie istniejącej na 
placu studni, z której można zrobić fontannę. Wycięcie starej 
topoli. 

Teren wskazany jako miejsce lokalizacji zadania 
jest aktualnie własnością prywatną, trwa 
postępowanie o przejęcie nieruchomości przez 
Skarb Państwa. W zw. z powyższym lokalizacja 
zadania nie jest zgodna z zasadami budżetu 
obywatelskiego na 2014 rok. 

P0019 

66. Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych (korytarzy)  
w SP 19 przy ul. Balonowej 1. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – usunięcie starej nawierzchni korytarzy wykonanych  
z płytek PCV (lata 70-te), wykonanie naprawy wylewek 
betonowych pod nową nawierzchnię, położenie nowej 
nawierzchni z tworzywa wielowarstwowego PCV 
(antypoślizgowej, o najwyższej klasie ścieralności)  
na powierzchni 480 m². 

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę jako 
dublujący zadanie P0090. Komisja potwierdziła 
wycofanie wniosku. 

P0037 

67. Budowa chodnika w centralnym układzie komunikacyjnym 
osiedla Smulsko wzdłuż wschodniej strony ul. Gimnastycznej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie chodników wzdłuż wschodniej strony  
ul. Gimnastycznej od ul. Maratońskiej do ul. Armii Łódź  
i zjazdów do posesji zgodnie z gotowym projektem technicznym, 
wykonanym w 2012 roku ze środków finansowych na inwestycje 
Rady Osiedla Retkinia Zachód Smulsko; łączna długość ulicy 
wynosi około 1270 mb. 

Zadanie ma zapewnione finansowanie w ramach 
konkursu dla rad osiedli. 

P0042 
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68. Park sportowo-rekreacyjny „Smulsko”. 
Lokalizacja – obszar między ulicami: od zachodu –  
ul. Gimnastyczną, od północy – ul. Żużlową i terenami posesji 
przy ul. Pływackiej, od wschodu ul. Pływacką (52-58)  
i fragmentem ul. Popiełuszki oraz od południa terenami posesji 
znajdujących się przy ul. Łyżwiarskiej. 
Opis – wykonanie chodnika obwiedniowego wzdłuż 
przylegających do placu ul. Gimnastycznej i ul. Żużlowej  
oraz chodnika biegnącego wzdłuż południowego skraju terenu 
łączącego chodniki ul. Popiełuszki i planowany na  
ul. Gimnastycznej oraz chodnik łączący w/w ulice, biegnący  
po stronie północnej terenu; zagospodarowanie terenów 
zielonych; ustawienie ławek i koszy na śmieci/psie odchody 
wzdłuż wytyczonych ścieżek; w ramach zaplecza sportowo-
rekreacyjnego sprzętu do ćwiczeń („siłownia na świeżym 
powietrzu”); ustawienie stojaków na rowery oraz ławki  
przed wejściem na „teren sportowy”. 

Trzy działki objęte wnioskiem nie spełniają 
warunku dot. stanu własności określonego 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. Ich 
lokalizacja uniemożliwia realizację zadania. 
Cześć zadania – budowa chodników – wygrała w 
konkursie na zadanie inwestycyjne dla rad 
osiedli. Zadanie zostało wycofane przez 
wnioskodawców, co potwierdziła Komisja. 

P0043 

69. Utwardzenie nawierzchni ul. Cyganka, naprawa chodników, 
montaż progów spowalniających. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – utwardzenie nawierzchni na ul. Cyganka  
od ul. Krakowskiej do ul. Spadochroniarzy, naprawa chodnika 
wzdłuż ulicy, wykonanie studzienek, montaż progów 
spowalniających. 

Wg informacji wydziału merytorycznego zadanie 
jest zlokalizowane na terenach prywatnych (12 
działek), w zw. z czym zadanie jest sprzeczne z 
zasadami budżetu obywatelskiego na 2014 tok. 

P0045 

70. Odnowienie rzeźb – pomników „Bociany” lub „Żurawie”  
(al. Bandurskiego przy al. Wyszyńskiego) i „Matki z trójką 
dzieci” (ul. Przełajowa przy al. Wyszyńskiego) na osiedlu 
Zagrodniki. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – odnowienie pomników - rzeźb będących symbolami 
Osiedla Zagrodniki: „Żurawi – Bocianów” przy wjeździe  
na osiedle i „Matki z trójką dzieci” na skwerze  
przy ul. Przełajowej (skrzyżowanie z al. Wyszyńskiego). 

Zarówno wskazana w zadaniu lokalizacja jak i 
rzeźby nie stanowią mienia miasta, w zw. z czym 
zadanie jest sprzeczne z zasadami budżetu 
obywatelskiego na 2014 rok. 

P0047 

71. Budowa chodnika oraz schodów od przejść dla pieszych  
na skrzyżowaniu ulic al. Wyszyńskiego/ul. Armii Krajowej  
do parkingu przy pawilonie LIDL. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa dwóch zejść dla pieszych (schodów) spiętych 
chodnikiem. 

Zadanie zostało wycofane ze względu na 
powzięcie informacji o jego realizacji przez 
firmę LIDL. 

P0053 

72. Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa instalacji oświetleniowej, ustawienie kilku 
słupów wraz z oprawami na zieleńcu oraz na placu zabaw  
przy ul. Wileńskiej 57. 

W konkursie dla rad osiedli zadanie zostało 
zakwalifikowane do realizacji w 2014 r.. 

P0054 

73. Dokończenie chodnika na ul. Kolarskiej na odcinku  
od ul. Oszczepowej do ul. Zapaśniczej. 
Lokalizacja – jw.  
Opis – dokończenie chodnika na niezwykle ruchliwej  
ul. Kolarskiej, po stronie zachodniej na odcinku  
od ul. Oszczepowej do ul. Zapaśniczej, aby całkowicie 
zrealizować projekt techniczny, znajdujący się w posiadaniu 
ZDiT, sfinansowany ze środków Rady Osiedla Retkinia Zachód 
– Smulsko. 

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę. 
Komisja potwierdziła wycofanie go z listy zadań 
do budżetu obywatelskiego. 

P0064 

74. Zagospodarowanie zaniedbanego skwerku na terenie osiedla  
im. M. Kopernika przy ul. Struga 90. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – uporządkowanie istniejącej zieleni, stworzenie 
trawników, ścieżki utwardzonej, przystrzyżenie żywopłotów, 
nowe zasadzenia krzewów ozdobnych, utwardzenie części 
parkingowej płytami ażurowymi, stworzenie chodnika. 

Wniosek zakwalifikowany negatywnie ze wzgl. 
na lokalizację na terenie użyczonym organizacji 
pozarządowej, w zw. z czym zadanie jest 
sprzeczne z zasadami budżetu obywatelskiego na 
2014 rok.  

P0078 
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75. Przebudowa al. 1 Maja na odcinku od ul. Żeromskiego  
do ul. Wólczańskiej, wraz z elementami małej architektury. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – skucie asfaltu zasłaniającego kostką kamienną, która 
stanie się właściwą powierzchnią, poszerzenie chodników wraz  
z wymianą płyt (35x35 cm), wydzielenie zatoczek parkingowych 
o szerokości 2,3 m, ustawienie w odpowiednich miejscach 
elementów małej architektury (ławki stojaki rowerowe, kosze  
na śmieci), zasadzenie nowych drzew wraz z żeliwnymi 
osłonami, wyłożenie wjazdów na teren posesji kostką granitową, 
wymiana krawężników na nowe (betonowe). 

Wg stanowiska ZDiT zadanie nie jest możliwe 
do realizacji w czasie jednego roku budżetowego 
wskazanym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Łodzi ws. budżetu obywatelskiego na rok 2014. 

P0086 

76. Plac zabaw dla dzieci (ul. Mielczarskiego róg ul. Cmentarnej). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ogrodzenie terenu, wyposażenie w piaskownicę, 
zjeżdżalnię, karuzelę płaską, huśtawki, ławki itp. 

Wskazana lokalizacja zadania nie spełnia zasad 
budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Jest to 
nieskomunalizowany teren Skarbu Państwa nie 
będący we władaniu Miasta. 

P0094 

77. Utworzenie parku i stworzenie terenu rekreacyjno – 
wypoczynkowego dla mieszkańców osiedli Smulsko, Retkinia, 
Nowy Józefów i pracowników zakładów ŁSSE – obszar Łódź 
Nowy Józefów. 
Lokalizacja – obręb P-39, działki nr 323/4, 324/2, 327/4, 326/2, 
103/6. 
Opis – wywóz śmieci, uporządkowanie zieleni, wytyczenie 
ciągów spacerowych, dokonanie nasadzeń, umieszczenie ławek  
i koszy, stworzenie placu zabaw dla dzieci zabezpieczonego 
ogrodzeniem, wyznaczenie miejsca pod ognisko i na grillowanie, 
stworzenie w obszarze źródeł oczka wodnego, wycięcie suchych 
drzew i nasadzenia uzupełniające w obszarze lasu. 

Zadanie wycofane przez wnioskodawcę. P0095 

78. Łódź curlerów – budowa całorocznego toru curlingowego  
dla mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – MOSiR/Orzeł Łódź, ul. 6. Sierpnia nr 71. 
Opis – budowa obiektu o nieskomplikowanej konstrukcji 
(spełniające określone wymogi do użytkowania całorocznego)  
o powierzchni min. 250 m² z głównym pomieszczeniem 
przeznaczonym na tor curlingowy w kształcie prostokąta  
o wymiarach min. 45x5,5 m, wyznaczenie zaplecza i miejsca 
przygotowania zawodników; przebudowa i montaż jednej  
z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska, 
zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu 
(zapewnienie urządzenia do pielęgnacji lodu curlingowego  
tzw. Ice Buss. 

Zadanie wycofane przez wnioskodawcę. P0096 

79. Budowa oświetlenia iluminacyjnego budynku kościoła pod 
wezwaniem  Najświętszego Zbawiciela, al. Włókniarzy. 
Lokalizacja – jw., działka 41/1. 
Opis – wykonanie zasilania głównej tablicy sterowniczej 
istniejącego złącza kablowego, ustawienie 4 masztów 
oświetlanych z projektorami o mocy 70W w ilości 14 szt., 
zabudowana w nawierzchni chodnika projektorów ziemnych,  
w ilości 19 kompletów, wykonanie linii kablowych  
do poszczególnych słupów oraz instalacji do projektorów 
ziemnych, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego  
z kompletnymi uzgodnieniami, wystąpienie o decyzję 
pozwolenia na budowę. 

Zadanie jest niezgodne z zasadami budżetu 
obywatelskiego na rok 2014, ponieważ wskazana 
lokalizacja jest własnością prywatną Kurii 
Biskupiej, a nie mieniem Miasta.  

P0113 
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80. Budowa jezdni i chodnika wraz z oświetleniem w ul. Towarowej. 
Lokalizacja – jw, działki 4/3 i 4/5. 
Opis – budowa jezdni o szerokości 6 m z kostki betonowej  
o grubości 8 cm wraz z podbudówką i odwodnieniem o długości 
120 m, z chodnikiem o szerokości 2 m z kostki betonowej  
o grubości 6 cm oraz oświetleniem drogowym wzdłuż jezdni, 
wykonanej linią kablową na słupach stalowych o wysokości 9 m, 
w ilości 13 kpl., zakończenie jezdni placem manewrowym  
o wielkości zgodnej z obowiązującymi przepisami, dla pojazdów 
uprzywilejowanych (np. Straż Pożarna, Pogotowie itp.), 
opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego w branżach: 
drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz wystąpienie o decyzję 
pozwolenia na budowę. 

Komisja podtrzymała negatywną rekomendację 
ZDiT ze wzgl. na brak możliwości zadania w 
cyklu jednorocznym wskazanym w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta ws. konsultacji społecznych 
budżetu obywatelskiego. 

P0114 

81. Budowa drogi rowerowej na ul. Drewnowskiej –  
od ul. Stolarskiej do ul. Drewnowskiej 110. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa odcinka drogi rowerowej (około 480 m) między 
ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 
110, wydłużenie drogi rowerowej o 25 m i przejazd przez  
ul. Stolarską (zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną 
na zlecenie ZDiT w 2012r.). 

W zw. z lokalizacją części inwestycji na terenie 
prywatnym i przyjętym przez Komisję 
rozstrzygnięciem w tym zakresie, Komisja 
uznaje, że zadanie P0120 jest niezgodne z 
zasadami budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

P0120 

82. Wykonanie utwardzonej warstwy asfaltowej o szerokości 5 m 
wraz z wykonaniem krawężników i ciągów pieszych 
(chodników) po obu stronach ul. Bruskiej na Złotnie. 
Lokalizacja – ul. Bruska od nr 1 do nr 44. 
Opis – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, położenie chodnika o szerokości 100 
cm, z kostki brukowej o grubości 8 cm, profilowanie  
i zagęszczenie powierzchni, wykonanie podbudowy z kruszyw  
i pospółki, wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 
15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

W zw. z koniecznością wykonania kanalizacji 
deszczowej w ulicy, ZDiT oświadczył, iż 
wykonanie zadania nie jest możliwe w cyklu 
jednorocznym, w zw. z czym nie spełnia zasad 
budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

P0129 

83. Zadbany budynek i otoczenie Przedszkola Publicznego,  
ul. Przełajowa 5. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – odnowienie zniszczonej elewacji przedszkola wraz  
z otoczeniem przedszkola, wymiana starych płyt chodnikowych 
stanowiących zagrożenie dla dzieci i opiekunów, zakup 
ławeczek, koszy na śmieci, stojaka na rowery. 

Zadanie jest ulokowane na terenie nieruchomości 
użyczonej Przedszkolu Niepublicznemu, z zw. z 
czym zadanie jest sprzeczne z zasadami budżetu 
obywatelskiego na 2014 rok. 

P0133 

84. Remont nawierzchni podwórka, ul. Piotrkowska 68, nr działki 
44/8. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania przewiduje: usunięcie starej 
nawierzchni betonowej, wywóz gruzu, niwelację terenu, ułożenie 
kostki brukowej, wymianę studzienek. 

Podstawa kwalifikacji negatywnej jest 
niezgodność z zasadami budżetu obywatelskiego 
w zakresie ogólnym – zaspokajania potrzeb 
mieszkańców dzielnicy lub miasta. Zamykany 
bramofon utrudni dostęp społeczności dzielnicy 
ograniczając beneficjentów zadania do kręgu 
najemców lokali i ich gości lub klientów. 

S0009 

85. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci z PM 57,  
ul. Narutowicza 30. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – naprawa zapadlisk w nawierzchni podwórka  
oraz położenie kostki brukowej w miejsce dotychczasowej 
nawierzchni – celem jest poprawa bezpieczeństwa, eliminacja 
uszkodzeń pojazdów oraz poprawa komfortu użytkowania drogi. 

Teren obciążony umową użyczenia na rzecz 
wspólnoty mieszkaniowej, co powoduje 
niezgodność z zasadami budżetu obywatelskiego. 

S0020 

86. Remont frontowej klatki schodowej i elewacji południowej (lewa 
oficyna). 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 53. 
Opis – remont konserwatorski klatki schodowej wraz z 
remontem schodów oraz remont południowej elewacji budynku 
wraz z odbudową balkonów. 

Zadanie polegające na remoncie przez gminę 
nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej 
wykracza poza zakres zadań gminy lub powiatu. 
Zgodnie z prawem lokalnym możliwe jest 
udzielenie dotacji na remont zabytku 
rejestrowego, ale w trybie konkursowym, w zw. 
z czym zadanie jest sprzeczne z zasadami 
budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

S0024 
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87. Remont elewacji budynków przy ul. Narutowicza 24. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zbicie i położenie tynków; odnowienie sztukaterii; 
pomalowanie elewacji budynku; naprawę posadzki i nawierzchni 
podwórza. 

Nieruchomość wskazana w zadaniu nie jest 
mieniem gminy lecz wspólnoty mieszkaniowej. 
W zw. z czym remont budynku nie należy do 
zadań własnych gminy i powiatu ponad udziały 
w nieruchomości. Zadanie jest niezgodne z 
zasadami budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

S0026 

88. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jaracza  
z ul. Sterlinga. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 
Jaracza i Sterlinga. Sygnalizacja ma podnieść bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży z okolicznych szkół i przedszkoli. 

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 
przebudowy trasy W-Z i jest już uwzględnione w 
wydatkach budżetowych. 

S0045 

89. Stroje dla rikszarzy. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska. 
Opis – w ramach zadania przewiduje się zmianę i ujednolicenie 
strojów rikszarzy oraz wyglądu riksz. Propozycja ubioru dla 
rikszarzy to biała koszula, spodnie w kratkę, szelki i kaszkiety,  
w razie chłodu szaliki i płaszcze. Zmiany wyglądu riksz mają 
natomiast obejmować przemalowanie wszystkich rikszy na jeden 
kolor, zastosowanie nowych kocy w kolorze brązowym  
lub kremowym oraz zastosowanie subtelnych, jednakowych 
zdobień riksz, które nadadzą im wygląd retro. 

Komisja dwukrotnie rozpatrywała możliwość 
zgodnej z prawem realizacji tego zadania. Nie 
znaleziono podstaw prawnych do przekazania 
użyczenia lub darowania środków trwałych 
podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą. 

S0049 

90. Studium transportowe dla ul. Nowotargowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie studium transportowego dla planowanej 
inwestycji budowy tzw. ulicy Nowotargowej. Przeprowadzenie 
można zlecić instytucjom naukowym takim jak UŁ lub PŁ. 
Studium powinno wskazywać rozwiązania transportowe  
dla obsługi Nowego Centrum Łodzi. 

Komisja zmuszona jest przyznać, że 
sporządzenie dodatkowych analiz dla inwestycji 
będącej w trakcie realizacji może być uznane za 
niegospodarność. Dodatkowo przemawia za tym 
fakt opracowywania obecnie studium 
transportowego dla całego Miasta. 

S0052 

91. Parking dla mieszkańców na ul. Narutowicza 123, dla Radia 
Łódź i 2000 mieszkańców Osiedla Konstytucyjna. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – powiększenie jedynego parkingu dla mieszkańców rejonu 
osiedla Radiostacja. 

Postulowane powiększenie parkingu jest 
możliwe jedynie poprzez włączenie do 
inwestycji działki będącej własnością spółdzielni 
mieszkaniowej, co byłoby niezgodne z zasadami 
budżetu obywatelskiego. 

S0067 

92. "Apartament mieszkalny - Penthouse" 
Lokalizacja – Strefa strychów/dachów śródmieścia  
z wygospodarowanym ogrodem dachowym w remontowanych 
przez Miasto kamienicach ( ul. Piotrkowska 3, 41, 54) lub innych 
obiektach przewidzianych przez Miasto do modernizacji. 
Opis – Stworzenie modelowej adaptacji powierzchni 
niemieszkalnej w strefie strychów/dachów śródmieścia  
o powierzchni 200 - 600 m2 z wygospodarowanym ogrodem 
dachowym. Adaptacja w celu wybudowania jednego 
modelowego mieszkania o podstawowym lub podwyższonym 
standardzie lub dwóch modelowych apartamentów  
o podstawowym i podwyższonym standardzie z ogrodem 
dachowym. Realizacja zadania ma posłużyć promocji, 
prezentacji możliwych rozwiazań architektonicznych  
w budynkach łódzkiego centrum. 

Zadanie polegające na tworzeniu 
ponadstandardowego zasobu mieszkaniowego 
wykracza poza zadanie własne gminy i powiatu. 
Wobec możliwości uzyskania efektu 
promocyjnego mniej kosztownymi środkami 
(wizualizacja) realizacja zadania mogłaby 
zakrawać na niegospodarność. 

S0077 

93. „Szkoła nowych możliwości”. 
Lokalizacja – w budynku po dawnym PG 4 przy ul. Tuwima 12a 
lub innym. 
Opis – przekazanie lokalu pod niepubliczną szkołę podstawową 
„Szkołę nowych możliwości” organizacji pozarządowej, 
spełniając wymagania określone w ustawie o systemie oświaty  
z aktualnym wpisem do ewidencji. W skład zadania wchodzi 
m.in.: adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły i ich 
wyposażenie. 

Wg analiz wydziału merytorycznego, podmiot 
prowadzący szkołę niepubliczną musi czynić to 
w formie działalności gospodarczej. W tej 
sytuacji ponoszenie nakładów na przekazaną na 
ten cel nieruchomość mogą stanowić 
nieuprawnioną pomoc publiczną, w związku z 
powyższym zadanie to wykracza poza zadania 
gminy i powiatu. 

S0082 



117 
 

94. Przeprowadzka do Innego Świata – przeniesienie placówki 
wsparcia dziennego; remont i adaptacja pomieszczeń do potrzeb 
50 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. 
Lokalizacja – dowolny lokal w Śródmieściu. 
Opis – przeniesienie Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej 
do innego lokalu, co obejmuje wyszukanie i wynajęcie od gminy 
nowego lokalu, przygotowanie projektu jego aranżacji oraz 
remont i wyposażenie zgodnie z przepisami dla potrzeb 50 dzieci 
w wieku: 3-16 lat. Zadaniem jest zachowanie obecnego ośrodka, 
który organizuje czas dzieciom biednym i rozwija je twórczo. 

W zw. ze wskazaniem przez wnioskodawców 
określonej docelowej lokalizacji świetlicy na 
terenie prywatnym realizacja zadania byłaby 
sprzeczna z zasadami budżetu obywatelskiego. 

S0083 

95. Łódź curlerów – budowa całorocznego toru curlingowego  
dla mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Stefanowskiego 28. 
Opis  - zadanie obejmuje budowę toru curlingowego przy 
wykorzystaniu jednej z sześciu instalacji do tworzenia 
sztucznego lodowiska, będących w posiadaniu Miasta.  
Na realizację zadania składają się następujące etapy: budowa 
obiektu (obiekt musi posiadać budowę izolującą  
przed temperaturą i światłem), przebudowa i montaż jednej  
z posiadanych przez miasto instalacji do budowy sztucznego 
lodowiska (zastosowanie istniejącej instalacji ma minimalizować 
koszty), zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania 
obiektu, w tym m.in. urządzenia do pielęgnacji lodu 
curlingowego tzw. Ice Boss. 

Wniosek został wycofany przez 
wnioskodawców. Komisja potwierdziła 
wycofanie go z listy zadań do budżetu 
obywatelskiego. 

S0087 

96. Udostępnienie szczeliny przeciwlotniczej w parku  
im. Sienkiewicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie ma na celu udostępnienie dla zwiedzających 
szczeliny przeciwlotniczej z czasów II wojny światowej. W skład 
zadania wchodzą: odkopanie niektórych elementów, wywóz 
śmieci, budowa zabezpieczeń, budowa instalacji elektrycznych, 
oświetleniowych i wentylacyjnych. 

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę. 
Komisja potwierdza wycofanie go z listy zadań 
do budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

S0093 

97. Rozbiórka kamienicy przy ul. Przędzalnianej 36. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przeprowadzenie prac rozbiórkowych wyżej wymienionej 
kamienicy oraz wywiezienie gruzu, oczyszczenie i ogrodzenie 
terenu. 

Wskazana we wniosku nieruchomość nie jest 
własnością Miasta w zw. z czym zadanie nie jest 
niezgodne z zasadami budżetu obywatelskiego. 

W0020 

98. Opracowanie dokumentacji i wybudowanie przejścia  
dla pieszych sterowanego sygnalizacją świetlną z przejściem 
drogi rowerowej w poziomie terenu przez dwupasmową  
ul. Rokicińską na wysokości ul. Gogola do dworca PKP Łódź-
Widzew. 
Lokalizacja – przejście dla pieszych przez ul. Rokicińską na 
wysokości ul. Gogola, tj. na wprost kościoła pw. Matki Boskiej 
Jasnogórskiej w stronę dworca kolejowego PKP Łódź-Widzew, 
SP 12 i PG 29. 
Opis – jw. 

Wskazana we wniosku inwestycja ma 
zapewnione finansowanie w ramach umowy na 
przebudowę trasy W-Z. 

W0022 

99. Budowa „pergoli” na śmieci. 
Lokalizacja – między ul. Pieniny a ul. Górską (3 miejsca). 
Opis – wykonanie 3 zamykanych pomieszczeń, w których 
stałyby kontenery na śmieci; usunięcie pozostałości betonowych 
płyt; wykonanie betonowych wylewek w pomieszczeniach i na 
trasie dojazdowej do chodnika; wymurowanie ścian; przykrycie 
konstrukcji blachą trapezową. 

Zapewnienie miejsca składowania odpadów 
bytowych wspólnotom mieszkaniowym nie jest 
zadaniem własnym gminy lub powiatu. 

W0052 
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100. Remont nawierzchni ul. Tadeusza. 
Lokalizacja – ul. Tadeusza na odcinku od ul. Listopadowej  
do końca ul. Tadeusza (posesje od nr 1 do 30/32) na długości 
około 450 m i szerokości około 5 m (2250 m²). 
Opis – zerwanie całej nawierzchni i wyrównanie terenu, 
wykorytowanie i utwardzenie podłoża; położenie płyt Jumbo, 
trylinki lub innego rodzaju płyt betonowych. 

Część działek wskazanych w zadaniu 
inwestycyjnym jest własnością prywatną w zw. z 
czym realizacja zadania byłaby niezgodna z 
zasadami budżetu określonymi w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Łodzi w tej sprawie. 

W0055 

101. Plac zabaw dla dzieci z ogrodzeniem, dwoma ławeczkami, 
stołem do ping-ponga i koszem z tablicą do koszykówki 
(kwadrat ulic: Brodatego, Ziemowita, Hetmańska, Zakładowa). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – plac zabaw, stół do ping-ponga, kosz z tablicą  
do koszykówki. W ramach prac przewiduje się: usunięcie starego 
sprzętu, zakup i montaż nowych urządzeń do zabawy, 
przygotowanie terenu i jego ogrodzenie. 

Teren wskazany w zadaniu jest w wieczystym 
użytkowaniu wspólnot mieszkaniowych w zw. z 
tym realizacja zadania na tym terenie byłaby 
sprzeczna z zasadami budżetu obywatelskiego 
określonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Łodzi w tej sprawie. 

W0064 

102. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla umożliwienia 
odprowadzania wód opadowych z 29 ulic osiedla „Sikawa”. 
Lokalizacja – sieć będzie zlokalizowana na terenie dwóch 
obszarów jednostek pomocniczych: „Dolina łódki” i „Stoki”;  
ul. Beskidzka, ul. Marmurowa, ul. Brzezińska. 
Opis – sieć kanalizacji deszczowej włączona będzie do komory 
połączeniowej kanału w ul. Zjazdowej przygotowanej już  
do włączenia kanału z ul. Beskidzkiej. 

Czas realizacji wskazany w zadaniu znacznie 
przekracza okres wskazany w zasadach budżetu 
obywatelskiego określonych w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Łodzi w tej sprawie. 

W0067 

103. Budowa chodnika przy ul. Zakładowej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Józefiaka do ul. Gajcego (SP 204). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont i położenie chodnika przy ul. Zakładowej  
na odcinku od skrzyżowania z ul. Józefiaka do ul. Gajcego. 

Ze względu na zbyt wąski pas drogowy 
realizacja zadania musiałaby wiązać się z 
wykupem terenów prywatnych, co stoi w 
sprzeczności z zasadami budżetu obywatelskiego 
określonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Łodzi. 

W0092 

104. Budowa – wytyczenie miejsc parkingowych wraz z budową 
jezdni asfaltowej wzdłuż ul. Wojewódzkiego (od skrzyżowania  
z ul. Cynarskiego w stronę ul. Transmisyjnej). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa – wytyczenie miejsc parkingowych dla 
mieszkańców osiedla Olechów, a także jezdni asfaltowej 
(przedłużenie istniejącego odcinka ul. Wojewódzkiego). 

Wg analiz jednostki merytorycznej nie jest 
możliwa realizacja wskazanego we wniosku 
zadania w czasie określonym w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Łodzi ws. budżetu 
obywatelskiego. Cykl jednoroczny byłby 
znacznie przekroczony. 

W0100 

105. Budowa – wytyczenie miejsc parkingowych wraz z budową 
jezdni asfaltowej wzdłuż ul. Wojewódzkiego (od skrzyżowania  
z ul. Cynarskiego w stronę ul. Transmisyjnej). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa – wytyczenie miejsc parkingowych dla 
mieszkańców osiedla Olechów. 

Wg analiz jednostki merytorycznej nie jest 
możliwa realizacja wskazanego we wniosku 
zadania w czasie określonym w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Łodzi ws. budżetu 
obywatelskiego. Cykl jednoroczny byłby 
znacznie przekroczony. 

W0107 

106. Autobus przez Widzew. 
Lokalizacja – ulice: Wałowa, Widzewska, Wiejska, Bartoka, 
Czernika, Adwentowicza. 
Opis – przeprowadzenie trasy autobusu linii 98 oraz 75 przez 
środek dzielnicy Widzew ulicami: Wałową, Wiejską, Beli 
Bartoka, Czernika, Adwentowicza do wyjazdu z dzielnicy  
przy ulicy Puszkina gdzie autobusy mogę powrócić daje  
do swych obecnych tras. W związku z tym należy wybudować 
infrastrukturę przystankową, przejścia dla pieszych obsługujące 
przystanki. Trzeba również zadbać, aby jeżdżące tam autobusy 
były względnie nowe, aby ich stan techniczny i związany z nim 
hałas nie był uciążliwy dla mieszkańców. 

Realizacja zadania jest prawnie niemożliwa ze 
względu na parametry dróg, którymi miałyby 
poruszać się autobusy. Wymagana byłaby 
przebudowa dróg. 

W0108 

107. Trawa na tory na ul. Rokicińskiej. 
Lokalizacja – torowisko tramwajowe (od wiaduktu  
na ul. Wałowej do przystanku Rokicińska/Maszynowa  
w obydwu kierunkach). 
Opis – zasypanie torowiska tramwajowego (które dziś jest 
wysypane kamieniami) ziemią i zasadzenie trawy. 

Realizacja zadania budowy zielonego torowiska 
na wskazanym odcinku jest ujęta w zadaniu 
rozbudowy i modernizacji trasy W-Z i ma 
zapewnione finansowanie. 

W0109 
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108. Warsztaty budowy społecznych ogrodów permakultury 
połączone z realizacją ogrodu oraz piknikiem informacyjnym  
o tym jak zakładać podobne tereny zielone w miastach. 
Lokalizacja – ul. Fabryczna (tył Parku Źródliska I). 
Opis – założeniem warsztatów jest zaangażowanie w tworzenie 
ogrodów zgodnie z praktyką permakultury. Zaletą tworzenia 
takich ogrodów jest to, że nie wymagają one pielęgnacji, po ich 
założeniu funkcjonują jak naturalny ekosystem, są autonomiczne 
i samowystarczalne. 

Wg ustaleń Komisji działka ujęta w zadaniu jest 
częścią obszaru podlegającego obecnie 
rewitalizacji – Księżego Młyna – i w ramach 
przyjętego przez Radę Miejską programu jest 
przeznaczona na inną funkcję. 

W0124 

109. Łódź curlerów – budowa całorocznego toru curlingowego  
dla mieszkańców . 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 
Opis – celem zadania jest stworzenie całorocznego, 
ogólnodostępnego toru curlingowego przy wykorzystaniu jednej 
z sześciu instalacji do tworzenia sztucznego lodowiska będących 
w posiadaniu miasta i zapewnienie sprzętu niezbędnego do jego 
funkcjonowania. 

W zw. z rezygnacją przez wnioskodawców z 
tego zadania, Komisja potwierdziła jej wycofanie 
z pakietu zadań zgłoszonych do budżetu 
obywatelskiego na 2014 rok. 

W0129 

110. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 
Pomorska/Krokusowa/Edwarda. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
gminnych (ul. Pomorska, ul. Edwarda i ul. Krokusowa) wraz  
z ewentualnym utrzymaniem tzw. zielonej strzałki dla 
prawoskrętu oraz wytyczenie przejść dla pieszych. Realizacja 
zadania zwiększy bezpieczeństwo jego użytkowników. 

Z analiz jednostki merytorycznej wynika, iż 
część terenu wskazanego we wniosku jest 
własnością prywatną, zadanie nie spełnia 
wymogu własności terenu, na których można 
prowadzić inwestycje z budżetu obywatelskiego 
na rok 2014.. 

L0003 

111. Usunięcie pylonów i rewitalizacja terenu pomnika Czynu 
Rewolucyjnego. 
Lokalizacja – park na Zdrowiu, ul. Konstantynowska, działka 
P16-33/6. 
Opis – ożywienie przygnębiającego i opustoszałego dotąd 
miejsca, niechętnie odwiedzanego, odbieranego jako relikt 
reżimu komunistycznego. Usunięcie przytłaczających ogromem 
pylonów pomnika, który nie jest ani ładny ani zabytkowy; 
zagospodarowanie odpychającego betonowego wąwozu zielenią 
spowoduje włączenie go do uczęszczanego parku. 

Realizacja zadania byłaby uzależniona od zgody 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
zw. z czym czas realizacji zadania byłby trudny 
do przewidzenia i przy braku zgody zadanie nie 
byłoby wykonane, co podważałoby 
wiarygodność budżetu obywatelskiego. 

L0008 

112. „Wszyscy razem – dla wszystkich”. Remont Ośrodka dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem. 
Lokalizacja – ul. Wojska Polskiego 55/61. 
Opis – wymiana okien; usunięcie krat i montaż żaluzji 
zewnętrznych i rolet wewnętrznych, wymiana paneli 
podłogowych w 5 pokojach sypialnych, założenie terakoty  
na korytarzu, ogrodzenie przylegającego bezpośrednio  
do budynku niewielkiego trawnika, zbudowanie wiatrołapu  
przy głównych drzwiach wejściowych; budowa ogrodzonego 
placu zabaw dla dzieci. 

Zakres zadania nie mieści się w katalogu zadań 
własnych gminy lub powiatu. Jest więc 
niezgodne z zasadami budżetu obywatelskiego. 

L0009 

113. Promocja naturalnych praktyk porodowych. 
Lokalizacja – publiczne szkoły rodzenia, Fundacja Centrum 
Praw Kobiet z oddziałem w Łodzi, inne placówki otwarte  
na promocję naturalnych praktyk porodowych. 
Opis – promocja naturalnych praktyk porodowych – cyklicznie 
trwające przez 9 miesięcy wykłady, warsztaty i spotkania  
w różnych blokach tematycznych prowadzonych przez położne, 
lekarzy oraz terapeutów. 

W związku z negatywną opinią Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i 
ginekologii i wg opinii Biura Prawnego 
wyrażonej na posiedzeniu Komisji finansowanie 
takiego programu zdrowotnego byłoby 
niezgodne z prawem. 

L0028 
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114. Ogólnodostępny parking dla osób korzystających z usług 
Centrum Zdrowia Matki Polki zlokalizowany na poziomie 
głównego wejścia do szpitala. 
Lokalizacja – CZMP, ul. Rzgowska 281/289. 
Opis – budowa ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów  
i innych osób korzystających z usług Szpitala CZMP – 
usytuowanie parkingu na poziomie głównego wejścia do Poradni 
Specjalistycznych CZMP, umożliwiające pacjentom dostanie się 
do budynku bez konieczności pokonywania schodów. 

Z analiz wydziału merytorycznego wynika, iż 
czas realizacji zadania znacznie wykraczałby 
poza cykl jednoroczny określony w zasadach 
budżetu obywatelskiego. 

L0043 

115. Remont kanałów rzeki Lamus w parku im. Kilińskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do 
przeprowadzenia remontu. Remont dwóch kanałów rzeki Lamus. 

Kanał rzeczny wskazany we wniosku ma 
nieuregulowany stan prawny w zw. z czym nie 
jest możliwa realizacja zadania zgodnie z 
zasadami budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

L0047 

116. Toalety publiczne – budowa nowoczesnych, samoobsługowych  
i zautomatyzowanych toalet miejskich. „Łódź – miasto 
europejskie – buduje nowe szalety!”. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska. 
Opis – stworzenie projektu szaletu miejskiego samoobsługowego 
i samoczyszczącego się – konstrukcja wolnostojąca. Dokonanie 
niezbędnych prac ziemnych związanych z infrastrukturą szaletu 
(oświetlenie, kanalizacja sanitarna i wodociągowa). 

Wg ustaleń z wydziałem merytorycznym 
lokalizacja obiektów w pasie drogowym jest 
niezgodna z prawem jeśli obiekty te nie są 
urządzeniami zw. z tą drogą. 

L0048 

117. Klub muzyczny „Karamba”. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 20. 
Opis – utworzenie Klubu Muzycznego o charakterze małego 
centrum kulturalnego. Remont (przystosowanie) lokalu  
do spełnienia funkcji Klubu Muzycznego, wyposażenie klubu  
w sprzęt grający, wyposażenie kawiarni, łazienek, szatni, wystrój 
wnętrz, reklama w mediach. 

Wg opinii przedstawiciela Biura Prawnego 
zakres zadania nie wpisuje się w zadania własne 
gminy lub powiatu dotyczącego kultury. Wynika 
z niej również, iż wyłonienie operatora 
odbywałoby się w trybie pozakonkursowym. 

L0050 

118. Zakup i montaż liczników świateł na skrzyżowania:  
al. Piłsudskiego/al. Rydza-Śmigłego, Rondo Solidarności,  
ul. Rzgowska/ul. Paderewskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup i montaż na wyżej wymienionych skrzyżowaniach 
liczników świateł, które będą pokazywały czas do zmiany 
światła na zielone oraz czas jego trwania. 

Komisja nie podzieliła opinii ZDiT w zakresie 
technicznej niewykonalności zadania, ponieważ 
część skrzyżowań wskazanych w zadaniu będzie 
przebudowywana w trakcie modernizacji trasy 
W-Z oraz objęta systemem sterowania, 
niegospodarne byłoby ponowne rozpoczynanie 
tam inwestycji. 

L0052 

119. „Kolorowa szkoła – łatwiejsze życie”. 
Lokalizacja – ZSO nr 4 im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28. 
Opis – pomalowanie korytarzy, stołówki oraz zaplecza  
do wydawania obiadów. 

Wniosek złożony dwukrotnie przez tych samych 
wnioskodawców, w związku z czym Komisja 
dokonała wykreślenia jednego z wniosków. 
Wniosek L0053 pozostał i realizuje ten sam 
zakres zadania. 

L0060 

120. Upamiętnienie wydarzenia kulturalnego POLCON 2009. 
Lokalizacja – park im. biskupa Michała Klepacza. 
Opis – przygotowanie projektu rzeźby oraz jej wykonanie. Zakup 
i montaż iluminacji dla rzeźby w postaci dwóch naświetlaczy. 
Montaż dwóch tabliczek z nazwą alei. Wymiana ławek 
parkowych oraz montaż dwóch nowych. Zakup i montaż 
czterech stolików. 

Zadanie jest zlokalizowane na terenie 
obciążonym na rzecz osób trzecich – umowa 
użyczenia Politechnice Łódzkiej. Nie spełnia 
więc zasad budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 
Uczelnia nie odniosła się do zamiaru realizacji 
zadania na użyczonym terenie. 

L0064 

121. Przebudowa skrzyżowania ul. Tomaszowskiej z ul. Kolumny. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wydzielenie na ul. Kolumny pasów dla prawoskrętu  
oraz dla jadących na wprost od Tomaszowa Maz. do Łodzi. 
Wydłużenie pasa dla jadących na wprost ul. Kolumny od strony 
ul. Rzgowskiej. Wydzielenie na ul. Tomaszowskiej pasa  
do lewoskrętu i prawoskrętu dla skręcających w ul. Kolumny. 
Przebudowa studzienki kanalizacyjnej odprowadzającej wodę  
ze skrzyżowania. 

Ze względu na stan prawny działki G33 nr 124/4 
(własność prywatna) zadanie nie spełnia zasad 
budżetu obywatelskiego na rok 2014. 

L0065 
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122. Montaż kładek dla wózków na schody. 
Lokalizacja – wiadukt ciągu ul. Kopcińskiego (przebiegający  
nad ul. Tuwima), al. Śmigłego-Rydza (przebiegający  
nad ul. Zbiorczą). 
Opis – wykonanie kładek na schody umożliwiających 
wprowadzenie wózka np. dziecięcego na wiadukt. 

Wg informacji ZDiT przebudowa torowiska w 
ul. Kopcińskiego realizowana w ramach 
przebudowy dróg wokół dworca rozwiąże 
problem niedostępności środków transportu 
zbiorowego dla osób niepełnosprawnych, osób z 
wózkami czy rowerami. 

L0067 

123. Adaptacja budynku przy ul. Pojezierskiej 45/51 w celu 
utworzenia pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – utworzenie kompleksowego ośrodka sprawującego 
kompleksową opiekę nad nieuleczalnie i przewlekle chorymi 
oraz ludźmi samotnymi niezdolnymi do samodzielnego 
wykonywania czynności codziennych. Remont parteru budynku 
w celu utworzenia oddziału opieki paliatywnej, zakładu 
opiekuńczo-leczniczego, oraz dziennego ośrodka opieki 
paliatywnej. 

Komisja zajmowała się wnioskiem trzykrotnie, 
starając się rozpatrzyć wszystkie możliwości i 
zastrzeżenia. Ostatecznie ze wzgl. na brak 
pisemnego zobowiązania wnioskodawcy do 
rozwiązania prawnego problemu, mogącego 
spowodować zarzut niegospodarności, Komisja 
negatywnie zakwalifikowała wniosek. 

L0078 

124. Termomodernizacja budynku pierwszego w Łodzi hospicjum 
stacjonarnego przy ul. Pojezierskiej 45/51. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – termomodernizacja budynku, w którym docelowo 
powstanie ośrodek zajmujący się kompleksowo pomocą dla osób 
nieuleczalnie i przewlekle chorych składający się z oddziału 
opieki paliatywnej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, ośrodka 
pobytu dziennego, poradni i ośrodka rehabilitacji i oddziału 
interwencji kryzysowej. 

Budynek został użyczony organizacji 
pozarządowej, inwestycja ta nie jest konieczna 
do realizacji zadania – prowadzenia hospicjum, 
co jest w zakresie zadań gminy lub powiatu. 
Inwestycja nie spełnia zasad budżetu 
obywatelskiego na rok 2014. 

L0079 

 
125. Remont i wyposażenie hali sportowej do uprawiania sportów 

walki. 
Lokalizacja – hala sportowa przy al. Kościuszki 73/75. 
Opis – remont obiektu hali – odnowienie podłogi i 
przystosowanie do uprawiania sportów walki, odnowienie ścian, 
remont dachu, remont zaplecza (szatni, natrysków i toalet), 
zamontowanie w hali rozkładanej ściany. Wyposażenie hali w 
sprzęt do uprawiania sportów walki (sprzęt do uprawiania judo  
i boksu), w podstawowy sprzęt sportowy (drążki, drabinki, liny, 
materace, zestawy do gier zespołowych). 

Umowa z klubem sportowym co prawda daje 
możliwość ponoszenia nakładów przez gminę na 
wydzierżawioną nieruchomość, jednak zgodnie z 
zasadami budżetu obywatelskiego musiałoby to 
być mienie nieobciążone na czas realizacji 
inwestycji. Deklaracja złożona przez klub nie 
spełnia tego warunku. 

L0081 

126. Budowa drogi rowerowej przy ul. Kopcińskiego. 
Lokalizacja – ul. Kopcińskiego wraz z Rondem Solidarności  
i połączeniem z drogą rowerową przy al. Palki oraz łączeniem  
z drogą rowerową przy al. Piłsudskiego. 
Opis – wyłonienie firmy, która zaprojektuje oraz  zbuduje drogę 
rowerową łączącą trasy na al. Palki i al. Piłsudskiego. 

Zakres obszarowy zadania zawiera również 
działki prywatne oraz będące w wieczystym 
użytkowaniu, w zw. z czym zadanie nie spełnia 
zasad budżetu obywatelskiego na rok 2014. 

L0084 

127. Budowa strzeleckiego kompleksu sportowego. 
Lokalizacja – al. Włókniarzy (działka P17-33/70). 
Opis – budowa nowoczesnej hali strzelnicy sportowej do 
strzelania na odległość 10, 25, 50 i 100 m wraz z zapleczem 
biurowo – socjalnym o najwyższym europejskim standardzie. 
Budynek strzelnicy jednokondygnacyjny, z trzema torami 
strzeleckimi o szer. 15 m każdy, wyposażony w dwa zespoły 
szatniowe z zapleczem sanitarnym. Budowa infrastruktury  
w postaci chodników i parkingów. Rozbudowa (podniesienie  
o jedną kondygnację) istniejącego budynku nr 9  
z przeznaczeniem na kompleks hotelowo – gastronomiczny. 

Kwota szacunkowa kosztów realizacji zadania 
przekracza 5 mln zł, co powoduje, że zadanie nie 
może być zrealizowane ze środków budżetu 
obywatelskiego na rok 2014. 

L0086 
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128. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żeromskiego  
i al. Politechniki na odcinku od al. Mickiewicza do Ronda 
Lotników Lwowskich. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „Dokumentacja 
projektowa na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Żeromskiego 
i al. Politechniki od al. Mickiewicza do ronda Lotników 
Lwowskich” zgodnie z przetargiem ZDiT z dnia 18 stycznia 
2012 pod tytułem „PL - Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania 2012/S 11-017411”. 

Zadanie jest przeznaczone do realizacji w 2014 
roku ze środków spoza budżetu obywatelskiego.  

L0089 

129. Sygnalizacja świetlna z sekundnikiem. 
Lokalizacja – 44 skrzyżowania. 
Opis – zadanie przewiduje montaż/instalację urządzeń – 
sekundników, które odliczają czas do zmiany światła. 

Jak wskazał ZDiT większość skrzyżowań 
wskazanych we wniosku będzie modernizowana 
w ramach trasy W-Z. Modernizacja będzie 
obejmować obszarowy system sterowania 
ruchem. Wg opinii przedstawiciela Biura 
Prawnego, w przypadku ponownego 
zainwestowania w ten sam system sygnalizacji 
można mówić o niegospodarności. Komisja nie 
podzieliła opinii ZDiT o technicznej 
niewykonalności zadania. 

L0099 

130. 25. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – MFKiG w Łodzi będzie jubileuszową edycją największej 
tego typu imprezy w Europie Środkowo-Wschodniej. Na MFKiG 
przyjedzie ponad stu artystów z Polski i całego świata. W 
programie festiwalu znajdą się: strefa dla dzieci, strefa Star 
Wars, Manga Corner dla miłośników komiksu japońskiego, 
panele dyskusyjne, strefa gier komputerowych i planszowych  
z licznymi turniejami, strefa targowa, ponad 20 ekspozycji 
zlokalizowanych w całym mieście. Wydarzeniu będą 
towarzyszyły liczne konkursy i plenerowe eventy, w których 
będą mogli wziąć udział łodzianie. Strefa dla dzieci będzie miała 
przede wszystkim walor edukacyjny, zorientowany  
na przekazywanie treści związanych ze sztukami plastycznymi. 
Zostaną przygotowane specjalne publikacje popularno – 
naukowe ukazujące historię komiksu w Łodzi oraz związanych  
z nim ludzi. Odbędą się też międzynarodowe warsztaty City 
Stories, podczas których powstaną komiksy o Łodzi. 

Komisja dwukrotnie rozpatrywała ww. zadanie. 
Ostateczną konkluzją jest, iż organizacja 
festiwalu musi być finansowana zgodnie z pzp, 
więc finansowanie organizacji festiwali ze 
wskazaniem nazwy nie wpisuje się w zasady 
budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

L0100 

131. „Piotrkowska – ulica Mody”. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis - koncepcja ,,Piotrkowska - ulica Mody" opiera się  
na stworzeniu specjalnego programu gospodarczego dla 
artystów, projektantów, producentów, handlu i promocji mody 
polegającego głównie na ofercie preferencyjnych warunków 
dotyczących najmów lokali miejskich położonych bezpośrednio 
przy centralnej ulicy Łodzi. Głównym narzędziem promocji 
byłoby stworzenie punktu informacyjnego na temat projektu  
i wydarzeń związanych z modą w Łodzi. Zadanie polega na: 
wyszukaniu lokali odpowiednich pod projekt w budynkach 
położonych przy ul. Piotrkowskiej, wyborze wykonawcy, 
wykonaniu remontów wraz z niezbędnymi przyłączami, otwarciu 
w lokalach butików oraz lokalu przeznaczonego dla wszystkich 
projektantów biorących udział w Projekcie. Do końca 2014 r. 
wszyscy najemcy zwolnieni będą z płatności czynszowych. 

Wg opinii przedstawiciela Biura Prawnego 
wniosek nie spełnia zasady budżetu 
obywatelskiego w zakresie zadań własnych 
gminy lub powiatu. W katalogu tym nie mieści 
się remont lokali dla podmiotów gospodarczych, 
zwolnienie z czynszu nie jest możliwe w ramach 
budżetu obywatelskiego. 

L0101 
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132. Organizacja mobilnej opieki nad dziećmi wraz ze stacjonarnym 
centrum. 
Lokalizacja – stacjonarne centrum przy ul. Uniejowskiej 8. 
Opis – powstanie instytucji, dzięki której rodzice będą mieć 
możliwość zamówienia na dowolny czas opiekuna do domowej 
opieki nad dziećmi (opieka interwencyjna) oraz nawiązania 
długoterminowej współpracy z takim opiekunem (opieka stała). 
Opiekunowie rekrutowani będą spośród osób zakwalifikowanych 
do wykonywania zawodu rodzica zastępczego, ale nie mających 
„własnej” rodziny zastępczej. Do zadań centrum 
koordynacyjnego należeć będzie rekrutacja osób, zawierająca 
m.in. dodatkowe kwalifikacje psychologiczne, umawianie  
na spotkania z zainteresowanymi rodzicami oraz zbieranie 
rekomendacji. Istotną rolę odgrywać będzie także specjalistyczny 
portal internetowy, na którym zamieszczone będą m.in. inne 
informacje o opiekunach oraz o potrzebach zainteresowanych 
rodzin. 

Zakres działań objętych wnioskiem nie wpisuje 
się w zadania własne gminy lub powiatu, w zw.  
z czym jest niezgodny z zasadami budżetu 
obywatelskiego na rok 2014. 

L0104 

133. Hotel dla dzieci. 
Lokalizacja – ul. Uniejowska 8. 
Opis – remont budynku i przystosowanie go do wymogów 
projektu. Uruchomienie ośrodka przeznaczonego na 
krótkotrwały pobyt dzieci w wieku 0-15 lat, kierowanych tam 
przez rodziców w celu zapewnienia im opieki z racji takich 
przyczyn jak nieobecność rodziców w domu, czy też choroba. 
Zatrudnienie osób zakwalifikowanych do wykonywania zawodu 
rodzica zastępczego, które przeszły dodatkowe specjalne 
sprawdziany kwalifikacyjne prowadzone przez ośrodek. 

Organizacja hotelu dla dzieci nie wpisuje się  
w zadania własne gminy lub powiatu i jest 
niezgodne z regulacjami Ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

L0105 

134. Miejsca postojowe dla autokarów turystycznych. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 46, Rynek Starego Miasta –  
ul. Podrzeczna, pl. Wolności 1, ul. Tymienieckiego 25 lub 30a. 
Opis – zadanie polega na wyznaczeniu siedmiu darmowych 
miejsc dla autokarów poprzez namalowanie znaków poziomych 
w centrum miasta i postawieniu odpowiednich znaków 
drogowych informujących o miejscach postojowych  
dla autokarów turystycznych. 

Komisja czterokrotnie rozpatrywała możliwość 
realizacji ww. zadania. Ostatecznie zdecydowała 
o negatywnej kwalifikacji zadania we wzgl. na 
niemożność uzgodnienia lokalizacji zadania na 
terenach w pełni gminnych i nie objętych innymi 
inwestycjami. Komisja nie podzielała opinii, iż 
likwidacja postoju taksówek może być uznana za 
przeciwwskazanie dla realizacji zadania. 

L0107 

135. „Widzisz więcej, czujesz mocniej”. 
Lokalizacja – restauracja Da Antonio, ul. Tatrzańska 42/44. 
Opis – prezentacja zdjęć łódzkiego fotografika Pawła Herzoga  
i jego uczniów. Eventy masowe odbywać się będą w każdą 
pierwszą środę miesiąca. W sumie zaplanowano organizację 
dziesięciu eventów autorstwa Pawła Herzoga oraz dwa 
podsumowujące pracę dzieci biorących udział w programie. 
Każdej wystawie towarzyszyć będzie wernisaż połączony  
z przybliżeniem tematu zdjęć i degustacją wina i potraw kuchni 
włoskiej. 

Komisja dwukrotnie rozpatrywała ww. zadanie 
ze wzgl. na wątpliwość dot. trybu i lokalizacji 
zadania. W zw. z brakiem odniesienia się 
wnioskodawcy do konieczności realizacji 
zadania w trybie konkursu ofert oraz opinią 
przedstawiciela Biura Prawnego, iż zadanie takie 
rozstrzygnięte w trybie pozakonkursowym nie 
wpisuje się w zadania własne gminy lub powiatu, 
Komisja zarekomendowała wniosek negatywnie. 

L0111 

136. Łódzkie lotnisko modelarskie na terenie zrekultywowanego 
wysypiska odpadów przy ul. Kasprowicza. 
Lokalizacja – ul. Kasprowicza, na terenie rekultywowanego 
wysypiska odpadów. 
Opis – zapewnienie bezpiecznego miejsca do pilotażu modeli 
latających sterowanych radiowo (modeli samolotów i 
śmigłowców), przygotowanie terenu pod trawiastą płytę lotniska 
na działce 253/6, wytyczenie drogi dojazdowej i jej częściowe 
utwardzenie, wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów, 
strefy startów dla modelarzy oraz strefy bezpiecznej dla 
publiczności, wykonanie wiaty dla tymczasowego składania 
modeli i sprzętu, wykonanie tablic informacyjnych. 

Komisja nie podzieliła opinii wydziału 
merytorycznego dot. niezgodności zadania z kat. 
zadań własnych gminy lub powiatu. Jednak w 
zw. z informacją, iż realizacja inwestycji byłaby 
uzależniona od wyników badań dot. skuteczności 
rekultywacji terenu wysypiska, Komisja uznała, 
iż nie ma gwarancji realizacji zadania w 2014 
roku. 

L0115 
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137. Remont/przebudowa budynku pofabrycznego na cele pracowni 
twórczych i przestrzeni wystawienniczo-kreatywnej. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 75/77. 
Opis – przekształcenie pofabrycznego budynku w zespół 
pracowni twórczych i miejsc wystawienniczych.  
W wyremontowanej przestrzeni znajdować się będą pracownie 
dla łódzkich artystów. 

Wg stanowiska wydziału merytorycznego nie 
jest możliwe wykonanie zadania za sumę 
wskazaną we wniosku. Przy przyjętej przez 
wnioskodawcę stawce 3 000,00 zł za m2 dla 
3 000 m2 powierzchni, faktycznie szacunkowy 
koszt przekracza znacznie 5 mln zł. 
przeznaczonych na zadania ogólno miejskie.  
W zw. z czym zadanie jest niezgodne z zasadami 
budżetu obywatelskiego na rok 2014. 

L0133 

138. Zakup i instalacja urządzeń infrastruktury drogowej – 
sygnalizatorów świetlnych – wyświetlających sugerowaną 
prędkość tzw. ”zielonej fali”. 
Lokalizacja – al. Włókniarzy, ul. Aleksandrowska,  
ul. Strykowska, ul. Kopcińskiego, ul. Rydza-Śmigłego,  
al. Mickiewicza, ul. Piłsudskiego, al. Politechniki,  
ul. Pabianicka. 
Opis – zakup i instalacja urządzeń świetlnych usytuowanych 
przy drodze za skrzyżowaniami, które będą wyświetlały 
sugerowaną prędkość pojazdów, pozwalającą na przybycie  
na zielone światło na następnym skrzyżowaniu w kierunku  
na wprost. 

Komisja nie podzieliła opinii ZDiT ws. braku 
technicznej możliwości realizacji zadania. 
Jednak w zw. z informacją, iż większość 
skrzyżowań zostanie zmodernizowana w ramach 
trasy W-Z, Komisja przyjęła rekomendację 
negatywną dla ww. zadania. 

L0137 

139. Remont lokalu przy ul. Tuszyńskiej 123/125 na potrzeby 
realizacji nowych programów profilaktyki i integracji społecznej 
przez Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień  
w Łodzi Stowarzyszenia Monar. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kapitalny remont ww. lokalu i dostosowanie go do 
prowadzenia szeroko zakrojonego programu działań 
profilaktycznych, terapeutycznych i środowiskowych. Remont 
obejmuje zakup materiałów do remontu, montaż nowego 
pokrycia dachowego, zakup bramy i furtki, założenie instalacji 
grzewczej i zainstalowanie nowych wewnętrznych instalacji 
wodno- kanalizacyjnej, gazu, co., i energii. 

Realizacja zadania zgodnie z zasadami budżetu 
obywatelskiego wymagałaby czasowego 
rozwiązania umowy na co najemca nie wyraził 
zgody. W zw. z powyższym realizacja zadania  
w znaczny sposób byłaby niezgodna  
z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi  
w sprawie konsultacji społecznych budżetu 
obywatelskiego. 

L0140 

140. Budowa MotoParku Łódź – Toru Kartingowo spełniającego 
wymagania CIK-FIA wraz z płytą poślizgową do nauki 
bezpiecznej jazdy. 
Lokalizacja – Brus. 
Opis – przygotowanie projektu toru Kartingowego zgodnie  
z regulacjami CIK-FIA. Przygotowanie terenu, budowa 
odwodnień, nawierzchni toru, parku maszyn. Płyta parku maszyn 
ma zawierać elementy placu doskonalenia jazdy (płytę 
poślizgową). Budowa lub i remont obecnej infrastruktury jako 
zaplecza toru: administracyjnego, garaży służących  
zabezpieczeniu sprzętu,  infrastruktury socjalnej (toalety, 
prysznice). Wybudowanie zabezpieczeń toru, ogrodzeń, trybun 
(opcjonalnie w przypadku wystarczających funduszy). 
Przeprowadzenie nasadzeń obiektów zieleni (opcjonalnie  
w przypadku wystarczających funduszy). Utwardzenie placu 
kempingowego i rozprowadzenie mediów: prąd, woda 
(opcjonalnie w przypadku wystarczających funduszy). 
Przeprowadzenie wyboru administratora toru, kempingu i szkoły 
bezpiecznej jazdy. Zorganizowanie inauguracyjnych zawodów 
sportowych - pucharu kartingowego z zaproszeniem gwiazd F1 
(opcjonalnie). Tor Kartingowy będzie mógł stanowić takie 
zaplecze dla toru motocrossowego i kolejnych inicjatyw 
motorsportu, tak aby w przyszłości można było przeprowadzać 
zawody różnych konkurencji np.: zawody Supermoto (połączenie 
motocrosu z wyścigiem na nawierzchni asfaltowej) 

Wg informacji wydziału merytorycznego 
realizacja zadania wymaga uzyskania decyzji 
środowiskowej, co powoduje, że brak jest 
możliwości jej realizacji w czasie zgodnym  
z zapisami Zarządzenia ws. konsultacji 
społecznych budżetu obywatelskiego na rok 
2014. 

L0141 
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141. Kompleks Freeride’owy „Góra Śmieciówka”. 
Lokalizacja – ul. Książka. 
Opis – zagospodarowanie terenów dzikich okolicy góry  
i wytyczenie tras zjazdowych (dla rowerów, zimowych tras 
zjazdowych), utworzenie niewielkiego parku (skateparku, 
przeszkody dla rowerów, rampa, stalik, half- pipe, wyskocznie, 
murek, poręcz), postawienie budynku, który mógłby służyć 
zarówno jako zaplecze gospodarcze dla imprez sportowych oraz 
jako miejsce odpoczynku dla zawodników i innych gości (bufet 
albo sklepik). 

Komisja przychyliła się do opinii wydziału 
merytorycznego o braku możliwości realizacji 
zadania w czasie określonym w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie konsultacji 
społecznych budżetu obywatelskiego na rok 
2014. 

L0166 

142. Budowa Hali Sportowej Klubu Sportowego Elta Łódź  
na Teofilowie. 
Lokalizacja – ul. Rojna 46a. 
Opis – wielofunkcyjna hala sportowa przystosowana do potrzeb 
gier zespołowych, sportów indywidualnych, zaplecze socjalne, 
parking – administrowana przez Elta Łódź. 

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę. 
Komisja zatwierdziła wycofanie wniosku  
z budżetu obywatelskiego na rok 2014. 

L0172 

143. Likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
ul. Kolumny/ul. Tomaszowska. Przebudowa skrzyżowania  
na rondo. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – likwidacja sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu 
oraz przebudowę skrzyżowania na rondo.  

Wg informacji ZDiT oraz przedstawiciela Biura 
Prawnego likwidacja sygnalizacji świetlnej 
założonej w 2011 roku mogłaby być oceniana 
jako niegospodarność i pogorszyłaby 
bezpieczeństwo pieszych na ww. skrzyżowaniu. 

L0178 

144. Łódzki Park Kultur. 
Lokalizacja – ul. Wydawnicza 19. 
Opis – stworzenie interdyscyplinarnego centrum aktywności – 
wielofunkcyjnego obiektu przeznaczonego na działania 
kulturalne, edukacyjne i sportowe, a także na przestrzeń biurową, 
sklepową i wystawienniczą dla funkcjonujących tam działaczy 
kultury, artystów i przedstawicieli 3 sektorów – samorządu, 
biznesu i organizacji pozarządowych. W ramach projektu obiekt 
będzie pełnił funkcje: sportową, edukacyjną, kulturalną, 
społeczną, rozrywkową, promocyjną, wspierającą NGO, 
wynajem przestrzeni. 

Wskazana we wniosku lokalizacja nie stanowi 
mienia miasta Łodzi. Postępowanie dot. nabycia 
przez gminę prawa własności jest zawieszone.  
W zw. z powyższym zadanie nie jest zgodne  
z zasadami budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

L0184 

145. Ośrodek wsparcia rodziców z dziećmi objętych edukacją 
pozaszkolną. 
Lokalizacja – ul. Tuwima 12a. 
Opis – zadanie polega na zorganizowaniu w docelowo 
wybranym budynku Ośrodka wspierającego dzieci i ich 
rodziców: rodziny z różnych przyczyn wybierające edukację 
pozaszkolną. Realizacja zadania polega na: wykonaniu 
ewentualnego remontu, wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby 
Ośrodka, sfinansowaniu zatrudnienia odpowiednio 
przygotowanych nauczycieli, służących też wsparciem 
pedagogicznym rodzicom samodzielnie uczącym dzieci. Praca 
Ośrodka zapewni: kształcenie umiejętności społecznych dzieci, 
dostęp do pomocy dydaktycznych umożliwiających 
wykonywanie doświadczeń, wsparcie pedagogiczne rodziców  
w trudnych sytuacjach edukacyjnych, wychowawczych,  
w korzystaniu z prawa do pozaszkolnej edukacji, alternatywę 
edukacyjną dla tych rodzin, dla których z różnych względów 
tradycyjny model nauczania jest nieodpowiedni. 

W opinii Wydziału Edukacji proponowana 
koncepcja jest niezgodna z prawem oświatowym 
a wskazany w zadaniu budynek został 
przekazany Komendzie Policji. Komisja 
dwukrotnie rozpatrywała wniosek wskazując 
również by Wydział Edukacji rozpoznał potrzeby 
w tej dziedzinie i możliwości wprowadzenia 
wsparcia dla rodziców dzieci objętych 
nauczaniem pozaszkolnym w formie zgodnej  
z prawem. 

L0185 
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146. Stworzenie biura oraz organizacji Międzynarodowego Konkursu 
dla Młodych Projektantów Złota Nitka. 
Lokalizacja – Księży Młyn lub ul. Piotrkowska. 
Opis – zadanie obejmuje w szczególności: przekazanie  
z zasobów  miejskich 100m2 powierzchni biurowej na biuro 
Konkursu, zakup wyposażenia biura, zapewnienie środków 
niezbędnych do funkcjonowania biura Konkursu, promocją 
Łodzi jako centrum przemysłów kreatywnych w zakresie mody, 
organizację edycji 2014 i 2015 Konkursu, produkcję Gali 
Finałowej Złotej Nitki 2014r,. promocję Konkursu  
poza granicami kraju. 

Właściciel znaku towarowego „Złota Nita” nie 
widzi potrzeby realizacji wskazanego zadania,  
w związku z czym realizacja zadania jest 
niewykonalna lub niezgodna z prawem. 

L0191 

147. „Czystsze środowisko – lepsze warunki zamieszkania. Dbajmy  
o ekologię sąsiedztwa”. 
Lokalizacja – al. Róż, ul. Folwarczna. 
Opis – ok. 15 lat temu poprowadzono ciąg ciepłowniczy, gdzie 
przyłącze CO zakończono na al. Róż. Al. Róż oraz ul. 
Folwarczna przylegają bezpośrednio do „naturalnych płuc” 
okolicy czyli Parku im. Mickiewicza. Włączenie całej al. Róż 
oraz ul. Folwarcznej do ciągu ciepłowniczego ogranicza 
konieczność używania ogrzewania lokalnego, gazowego  
przez ogrzewanie gospodarstw domowych koksem, węglem,  
czy używania ogrzewania olejowego. Działania polegające  
na przyłączeniu ww. ulic do systemu CO wpływa na polepszenie 
kondycji środowiska okolicy i jakości powietrza. Jest to ważne 
nie tylko dla mieszkańców tej okolicy, ale również dla 
wszystkich Łodzian korzystających rekreacyjnie z terenu Parku 
im. Mickiewicza. 

Budowa sieci cieplnej i przyłączy do budynków 
wykracza poza zakres zadań własnych gminy  
i powiatu, w zw. z czym zgłaszane zadanie jest 
sprzeczne z zasadami budżetu obywatelskiego  
na 2014 rok. 

L0196 

148. Sfinansowanie inwestycji w schronisku dla zwierząt z siedzibą 
przy ul. Marmurowej 4 i przy ul. Opolskiej (planowana 
lokalizacja). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – potrzeby miejskiego schroniska są ogromne i wiążą się  
z polepszeniem stanu budynków i terenu jak i planowanej 
budowy schroniska przy u. Opolskiej. Natychmiast potrzebna 
jest także budowa boksów dla zwierząt i bud ocieplanych. 

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę. 
Komisja potwierdziła fakt wycofania go  
z budżetu obywatelskiego na 2014 rok. 

L0197 

149. Strefa Kultury „Pod Pegazem”: rewitalizacja budynku Kina 
CHARLIE wraz z podwórkiem na posesji Piotrkowska 203/205 
oraz zaadaptowanie go dla potrzeb seniorów oraz osób 
niepełnosprawnych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont ma dotyczyć całości budynku oraz jego otoczenia. 
Remont dachu, elewacji i wymiany okien, modernizacja 
podwórka i przylegającego ogrodzenia, czy pasów zieleni. 
Zamontowanie podjazdu przed wejściem i windy, możliwe 
będzie dostosowanie go dla potrzeb niepełnosprawnych  
lub seniorów. System publicznego Wi-Fi umożliwi dostęp  
do dóbr kultury szerszej widowni oraz studentom. System 
monitoringu zapewni bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom 
posesji, a zamontowany system stojaków dla rowerów skłoni ich 
do korzystania z bogatej oferty miejsca. Dzięki zainstalowanej 
nowoczesnej klimatyzacji chcemy podnieść standard całego 
budynku, który jest miejscem realizowania filmowych, festiwali 
czy premier z udziałem znakomitych gości. Kapitalny remont 
przewiduje również wymianę skorodowanych rur CO, 
wysuszenie piwnic oraz doprowadzenie ciepłej bieżącej wody  
do budynku. 

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę. 
Komisja potwierdziła fakt wycofania go  
z budżetu obywatelskiego. 

L0205 
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3. Wyniki głosowania na zadania lokalne i ogólnomiejskie do budżetu obywatelskiego 
na 2014 rok. 

Przy ustalaniu wyników głosowania ściśle przestrzegano zarządzenia Nr 3971/VI/13 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok, a w szczególności § 19 i 20 
Zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

Paragrafy te brzmią następująco: 
„§ 19. 1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą  

z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, oddzielnie dla zadań lokalnych 
w każdym rejonie Łodzi i zadań ogólnomiejskich oraz sporządzeniu listy z wynikami, 
odrębnej dla każdego z podanych rodzajów zadań, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej zadania,  
o kolejności na liście decyduje losowanie. 

 
§  20. 1. Rekomendowane do realizacji są te zadania z list, o których mowa w § 19,   

które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie 
obywatelskim przewidzianych dla zadań lokalnych w danym rejonie Łodzi i dla zadań 
ogólnomiejskich.  

2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania  
z list, o których mowa w ust. 1, zostają uwzględnione pierwsze z dalszych zadań na listach, 
których szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków 
przewidzianej na dany rodzaj zadań z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania lokalne, niewykorzystane 
mimo zrealizowania dyspozycji, o której mowa w ust. 2, powiększają kwotę środków 
przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie.” 

Należy dodać, iż przez głosy należy rozumieć zaznaczone na kartach do głosowania 
wskazania wybranych zadań (można było wybrać maksymalnie 5 zadań na karcie do 
głosowania na zadania ogólnomiejskie i maksymalnie 5 zadań na karcie do głosowania na 
zadania lokalne).  

W poniższych zestawieniach wyników głosowania, uzyskanych z pomocą aplikacji 
wspierającej budżet obywatelski, uwzględniono głosy z kart do głosowania interaktywnych 
(wypełnianych przez internet) i papierowych. Ze względu np. na przypadki wielokrotnego 
głosowania osoby o tym samym numerze PESEL na zadania ogólnomiejskie lub lokalne, 
część kart była unieważniana i dlatego liczba głosów oddanych jest zazwyczaj wyższa niż 
liczba głosów ważnych. 
 
a) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone  

w rejonie Bałuty. 
 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 

 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 

po weryf. 
Liczba 
głosów 

ważnych/ 
oddanych 

1. B0096 Odnowa Teofilowa: sport, relaks i zabawa w parku  
im. S. Żeromskiego. Stworzenie placu zabaw i postawienie sprzętów 
sportowych, ławek i stolików. 

935 000,00 2792/2952 
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2. B0109 Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego)  
na Bałutach.  

750 000,00 2517/2545 

3. B0085 Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunik acyjnej 
(dróg i ścieżek leśnych) w Lesie Łagiewnickim. 

800 000,00 2409/2443 

4. B0071 Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii 
społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty.  
Lokalizacja – obiekty o charakterze sportowym na Bałutach w obrębie 
ulic: Krzy żowej, Żabiej, Łagiewnickiej, Dolnej, a także w okolicach 
ulic: Marysi ńskiej, Okopowej, Górniczej, Marynarskiej.  

192 000,00 2227/2277 

5. B0050 Utworzenie parku między ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 703 800,00 2192/2233 

6. B0105 Odnowa Teofilowa: modernizacja przystanków tramwajowych 
przy ul. Rydzowej, ul. Kaczeńcowej i ul. Traktorowej w kierunku centrum.  
Lokalizacja - ul. Rydzowa (obszar B-35 nr działki 79/45), ul. Kaczeńcowa 
(obszar B-35 nr działki 79/36), ul. Traktorowa (obszar B-34 nr działki 
84/7).  

399 200,00 2179/2266 

7. B0042 Mały uśmiech Łodzi – poprawa i budowa infrastruktury placów 
zabaw na terenie dzielnicy Bałuty - tereny zielone Bałut. 

476 000,00 2042/2072 

8. B0146 Założenie oświetlenia w Parku Julianowskim im. Mickiewicza. 1 516 000,00 2035/2081 

9. B0068 Razem dla Radogoszcza: remont nawierzchni ul. Liściastej  
od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy.  

1 000 000,00 1913/1958 

10. B0044 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG 7 
przy ul. Rojnej 33. 

850 000,00 1869/1958 

11. B0048 Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących  
o czasie przyjazdu tramwajów.  
Lokalizacja – ul. Limanowskiego/ul. Sierakowskiego (w obu 
kierunkach), ul. Limanowskiego/ul. Piwna, ul. Limanowskiego/ 
ul. Pułaskiego, ul. Zachodnia/ul. Limanowskiego  (w obu kierunkach), 
ul. Zachodnia/ul. Lutomierska, Manufaktura (w obu kierunkach),  
ul. Kili ńskiego/ul. Pomorska, ul. Rewolucji 1905 r. (w obu 
kierunkach), Rondo Lotników Lwowskich (na wszystkich 
przystankach).  

310 000,00 1862/1899 

12. B0020 SKATEPARK BAŁUTY – miejsce o charakterze sportowo-
rekreacyjnym dla miłośników rolek, deskorolek i rowerów w każdym 
wieku na terenie przy PG 11, od południowej strony ul. Anyżowej.  

505 000,00 1762/1807 

13. B0051 Utworzenie zielonego i nowoczesnego miejsca wypoczynku  
i rekreacji dla mieszkańców Bałut (pomiędzy ul. Żubardzką,  
ul. Inowrocławską i al. Włókniarzy).  
Lokalizacja – teren zielony przy zbiegu ul. Żubardzkiej,  
ul. Inowrocławskiej i al. Włókniarzy (działki o numerach: B44-108/10, 
B44-108/8, B44-101/8) o łącznej pow. 2,18 ha  

1 340 000,00 1745/1802 

14. B0098 Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejscu 
byłego samolotu. 
Lokalizacja - Park im. Żeromskiego – działka nr B 41 – 27/9.  

62 400,00 1647/1716 

15. B0053 Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 122 przy ul. Jesionowej 38. 900 000,00 1527/1578 

16. B0121 Odnowa Teofilowa: „Kolorowe przedszkole” - remont sal 
dziecięcych w PM 48 przy ul. Rojnej 29/31.  

369 702,00 1412/1482 

17. B0080 Od Przedszkolaka do Seniora” – przebudowa i modernizacja terenu 
rekreacyjno-sportowego przy SP 56 przy ul. Turoszowskiej 10 – etap I.  
Lokalizacja – działka nr 79/13, obręb B-44. 

2 934 260,00 1408/1492 
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18. B0070 Razem dla Radogoszcza: remont nawierzchni ul. Nastrojowej  
od ul. gen. Sikorskiego do ul. Świtezianki. 

1 200 000,00 1394/1422 

19. B0004 Boisko na miarę XXI wieku.  
Lokalizacja – teren o wymiarach 96 m x 23 m położony przy budynku  
SP 58, wzdłuż ul. Młynarskiej 42/46. Działka nr 88 (obręb: B47). 

1 000 000,00 1283/1298 

20. B0063 Kompleks rekreacyjno - sportowy "Aktywni Razem" (modernizacja 
istniejącego boiska szkolnego).  
Lokalizacja – SP 153 przy ul. Obrońców Westerplatte 28. 

779 900,00 1263/1327 

21. B0132 Odnowa Teofilowa – „Bezpieczna droga do przedszkola” - 
modernizacja ul. Wiernej Rzeki położonej pomiędzy dwoma budynkami  
PM 48.  

300 000,00 1248/1292 

22. B0010 Budowa Fit Parku – siłowni plenerowej ze ścieżką zdrowia na 
terenie SP 166 przy ul. Szamotulskiej 1/7.  

355 050,00 1208/1237 

23. B0002 Prace renowacyjno - konserwacyjne oraz adaptacyjne budynku  
SP 101 i budowa bazy rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców 
osiedla.  
Lokalizacja – nieruchomość wraz z częściami składowymi położona jest 
przy ul. Wspólnej 5/7 (SP 101) oraz na terenach bezpośrednio 
przylegających. 

747 000,00 1179/1218 

24. B0089 Mobilny patrol policji – poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla 
Teofilów i Bałut Zachodnich.  

234 250,00 1119/1156 

25. B0065 Bezpieczna – nowoczesna sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży 
SP 71 przy ul. Rojnej 58c.  

620 000,00 1117/1203 

26. B0131 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 120 w Łodzi. 
Lokalizacja – południowa część Bałut, dzielnica mieszkaniowa Julianów – 
Marysin – Rogi, teren SP 120. 

580 000,00 1117/1179 

27. B0066 Zniesienie barier architektonicznych – dotyczy to wykonania 
nowych wysepek tramwajowych  do wsiadania i wysiadania z tramwaju.  
Lokalizacja – ul. Wojska Polskiego przy ul. Strykowskiej (obustronna),  
ul. Wojska Polskiego przy ul. Spornej (obustronna), ul. Wojska Polskiego 
przy ul. Głowackiego (obustronna).  

330 000,00 1103/1115 

28. B0021 Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa skateparku  
w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi, działka B50-82/2.  

200 000,00 1053/1068 

29. B0007 Dostosowanie ogólnodostępnego terenu boiska przy SP 55 w Łodzi 
do potrzeb rekreacyjno - wypoczynkowych okolicznych mieszkańców  
i realizacji potrzeb edukacyjnych SP 55 przy ul. Mackiewicza 9. 

237 620,00 1048/1076 

30. B0059 Tworzenie obiektów użyteczności publicznej (boisko 
wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią). 
Lokalizacja – PG 13 (ul. Wici 16). 

1 061 000,00 1019/1074 

31. B0024 Budowa sali gimnastycznej przy PG 15 (projekt architektoniczno-
budowlany obiektu).  
Lokalizacja – ul. Sowińskiego 50/56. 

120 000,00 1009/1042 

32. B0009 Usunięcie zawilgocenia budynku SP 166 w Łodzi  
przy ul. Szamotulskiej 1/7. 

270 000,00 981/1001 

33. B0028 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej 
EPDM.  
Lokalizacja – boisko SP 65 przy ul. Pojezierskiej 10.  

850 000,00 961/988 

34. B0088 Modernizacja ciągów pieszych wzdłuż ul. 11 Listopada w Łodzi, 700 000,00 935/951 
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usprawniająca uprawianie joggingu, nordic walking i spacerów.  
Lokalizacja - chodniki wzdłuż ul. 11 Listopada (po prawej stronie idąc 
w kierunku północnym od ul. Jeziornej do ul. Brzoskwiniowej, przy 
osiedlu mieszkaniowym Radogoszcz-Zachód).  

35. B0102 Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Radogoszcz – Zachód, 
działka B6-5/18.  

179 897,00 850/865 

36. B0034 Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej przy ul. Deczyńskiego  
i ul. Powojowej – osiedle Marysin, działka B23-318/15. 

150 000,00 821/869 

37. B0006 Remont i modernizacja Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Łódź - Bałuty przy ul. Limanowskiego 194/196.  

120 000,00 794/825 

38. B0032 Remont sali gimnastycznej w XV LO przy ul. Traktorowej 77. 600 000,00 780/797 

39. B0033 Przebudowa obiektu sportowego – boiska szkolnego na boisko 
wielofunkcyjne w XV LO przy ul. Traktorowej 77.  

820 000,00 713/726 

40. B0072 Modernizacja wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem 
szatniowo-sanitarnym przy ul. Brukowej 22 oraz stworzenie infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej na zalesionym terenie. 

1 210 000,00 710/719 

41. B0055 Poprawa nawierzchni ulicy i chodnika przy ul. Czarnkowskiej  
oraz ul. Gandhiego od nr 3 do 11.  

600 000,00 682/705 

42. B0064 Szczęśliwy i bezpieczny przedszkolak – budowa ogrodu 
przedszkolnego PM 139 przy ul. Lnianej 21 dla społeczności Teofilowa B. 

327 400,00 658/703 

43. B0047 Modernizacja terenu wokół SP 35 przy ul. Tybury 4 – poprawa 
infrastruktury i bezpieczeństwa uczniów i mieszkańców.  

150 000,00 653/668 

44. B0018 Budowa ul. Wolińskiej o nawierzchni utwardzonej kostką 
betonową wraz z chodnikami i niezbędną infrastrukturą (odwodnienie, 
oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe) i przekładkami (usunięcie 
kolizji) istniejących instalacji.  

1 300 000,00 641/726 

45. B0119 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Żłobku nr 5, ul. 
Świetlana 11/15. 

155 000,00 640/682 

46. B0057 Modernizacja, rewitalizacja, uzupełnienie ciągów pieszych 
 i dopełnienie porządkowania terenów z dominacją tzw. zielonych.  
Lokalizacja – park im. Struga (ul. Sędziowska z historycznie i integralnie  
z nim związanym terenem PM 44 i terenami bezpośrednio sąsiadującymi).  

511 000,00 631/649 

47. B0095 Remont sali gimnastycznej oraz szatni w SP 142, ul. Łupkowa 6. 251 600,00 631/643 

48. B0166 Budowa ulicy Liściastej. Oświetlenie osiedla Marianów. 
Przebudowa przejazdu kolejowego.  
Lokalizacja – ul. Liściasta, ul. Liryczna, ul. Planetarna, ul. Bliska,  
ul. Pastelowa, ul. Akwarelowa, ul. Arktyczna.  

1 123 600,00 608/624 

49. B0157 Przebudowa przestrzeni miejskiej. Lokalizacja – ul. Zachodnia 
25/27, przebudowa podwórka wewnętrznego oraz przebudowa strefy 
wewnętrznej wzdłuż ul. Zachodniej i ul. Bazarowej.  

595 000,00 586/611 

50. B0043 Modernizacja bazy lokalowej SP 48 przy ul. Rydzowej 15. 350 000,00 578/606 

51. B0011 Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego 
dla dzieci i młodzieży przy SP 54 przy ul. Wróbla 5.  

827 600,00 561/578 

52. B0116 Remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem 
gospodarczym, wc personelu i korytarza łączącego te pomieszczenia  
w Żłobku nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167.  

37 000,00 560/590 
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53. B0135 Boisko sportowe wielofunkcyjne przy SP 116, ul. Ratajska 2/4. 800 000,00 553/561 

54. B0052 Szkolne boisko przy PG 18 przy ul. Mostowskiego 23/27. 800 000,00 546/553 

55. B0107 Trochę sportu przy Starym Rynku.  
Lokalizacja - rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego – SP nr 45  
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, działki B-47 – 399/1, 399/5, 
399/6. 

355 000,00 539/539 

56. B0149 Przebudowa przestrzeni miejskiej na odcinku ul. Zachodniej 12-14. 
Lokalizacja – ul. Zachodnia 12-14, strefa przy budynku nr 12 oraz strefa 
zewnętrzna przy ul. Zachodniej wzdłuż posesji nr 14.  

712 000,00 537/561 

57. B0039 "Multisenior" – rozwój multimedialny seniorów poprzez 
doposażenie Domu Dziennego Pobytu „Zacisze” przy ul. Organizacji WiN 
37 w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający.  

16 400,00 530/563 

58. B0090 Aleja Gwiazd Sportu. Lokalizacja - Bałuty – Rynek Starego 
Miasta. 

94 500,00 525/555 

59. B0078 Stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7.  
Lokalizacja - otulina Lasu Łagiewnickiego, część działki nr 204/8  
w obrębie B-22.  

180 000,00 514/528 

60. B0128 Zakup nowego pianina.  
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10. 

3 000,00 508/526 

61. B0046 "Baśniowe ogrody". Lokalizacja – ogród przedszkolny PM 121 
przy ul. Tybury 4b. 

160 000,00 497/512 

62. B0099 Centrum Aktywizacji Sportowej – wzbogacenie bazy sportowej 
 w celu realizacji zajęć rekreacyjnych w PG 16 przy ul. Syrenki 19a. 

106 975,00 493/505 

63. B0138 Plac zabaw z fontanną i ogrodzenie terenu przy SP 116, ul. 
Ratajska 2/4. 

168 000,00 484/495 

64. B0103 Łódzki majowy festiwal atrakcji, rozrywki i rekreacji dla dzieci  
i rodziców.  
Lokalizacja - Park im. Mickiewicza (Julianowski), Park im. Piłsudskiego 
(Na Zdrowiu) teren przy muszli. 

55 000,00 482/496 

65. B0015 Remont ul. Kolińskiego na odcinku od ul. Zagajnikowej/ 
ul. Inflanckiej do ul. Jonschera.  

1 300 000,00 461/472 

66. B0136 Budowa wiaty rowerowej przy SP 116, ul. Ratajska 2/4. 38 000,00 461/469 

67. B0003 Modernizacja chodnika na ul. Kowalskiej na odcinku  
od ul. Młynarskiej do wysokości ul. Okopowej.  

100 000,00 444/446 

68. B0155 Zakup komputera dla Domu Dziennego Pobytu,  
ul. Wrocławska 10. 

3 110,00 434/457 

69. B0126 Basket w Miejskim Parku – Etap: park im. Mickiewicza (Park 
Julianowski ).  

260 000,00 429/434 

70. B0143 Modernizacja strefy zamieszkania. Lokalizacja – ul. Zachodnia 16, 
wewnętrzne podwórko posesji, zewnętrzna strona wzdłuż posesji. 

262 000,00 429/448 

71. B0100 Utworzenie pracowni artystycznej „Z twórczością na ty” w PG 16 
przy ul. Syrenki 19a.  

279 680,00 410/420 

72. B0081 Berlinek – Zabytkowe Osiedle w zieleni. Modernizacja chodników 
oraz infrastruktury wokół budynków przy ul. Kalinowej (cz. północna, 
zachodnia i wschodnia na całej długości).  

520 000,00 406/424 
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73. B0013 Stworzenie mini-promenady na tradycyjnym ciągu komunikacji 
lokalnej mieszkańców na terenie ul. Wrocławskiej pomiędzy numerami 
10a a 12/14/16 z przejściem do ul. Drukarskiej, na wprost przez teren  
SP 24 do ul. Ciesielskiej. 

200 000,00 403/405 

74. B0139 Pracownia dietetyczna w SP 116, ul. Ratajska 2/4. 159 000,00 394/406 

75. B0045 Rozszerzenie działalności informacyjno – edukacyjnej i kulturowej, 
 z wykorzystaniem multimediów, Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Łódź – Bałuty przy ul. Osiedlowej 6.  

400 000,00 387/409 

76. B0084 Montaż koszy z workami do wyrzucania odchodów zwierzęcych 
na terenach zielonych i blokowiskach.  
Lokalizacja – ul. Wrocławska na całej długości, skwer u zbiegu  
ul. Limanowskiego/ul. Białej, Plac Piastowski, Park im. Struga, Park 
Staromiejski. 

5 100,00 360/371 

77. B0097 Modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy PG 10,  
ul. Harcerska 8/10. 

815 000,00 360/368 

78. B0014 Remont ul. Niemojewskiego na odcinku pomiędzy ul. Miarki  
i ul. Zagajnikową. 

1 160 000,00 356/362 

79. B0061 Modernizacja tablic elektrycznych głównych i piętrowych  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Stawowej 28. 

50 000,00 346/351 

80. B0027 Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku SP 3  
przy al. Harcerzy Zatorowców 6 przy wejściu głównym do szkoły i na 
placu rekreacyjnym.  

136 000,00 344/356 

81. B0001 Budowa placu zabaw – teren rekreacyjny dla dzieci i młodzieży 
w wieku 1-15 lat w rejonie ul. Kwarcowej pomiędzy nr 11 a 23.  

150 000,00 340/353 

82. B0008 Budowa placów zabaw dla dzieci na terenie nieruchomości  
przy ulicach: Zielnej 2,4,6 i Współzawodniczej 2,4,4a,4b.  

165 500,00 336/351 

83. B0152 Pasaż „SSS” – Szpital, Szkoła, Sąsiedzi. Lokalizacja – al. Róż,  
ul. Przyrodnicza, skrzyżowanie ul. Jaskrowej z ul. Botaniczną, ul. Bzowa, 
SP 172, ul. Jałowcowa.  

1 700 000,00 332/340 

84. B0158 Przebudowa przestrzeni miejskiej. Lokalizacja – ul. Wojska 
Polskiego 66/70.  

501 000,00 332/337 

85. B0056 Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokość 1,6 m, wokół 
posesji położonej przy ul. Rojnej 15 – Dom Pomocy Społecznej. 

118 000,00 330/335 

86. B0093 Remont ul. Harcerskiej, w tym remont chodników i remont 
nawierzchni jezdni. 

1 050 000,00 328/337 

87. B0040 Remont nawierzchni drogi w ul. Moczarowej i ul. Truskawkowej 
(obręb B5). 

1 300 000,00 321/325 

88. B0041 Rozbiórka komórek usytuowanych naprzeciwko klatek 
wejściowych do bloku przy ul. Franciszkańskiej 47 i 49 w odległości 15 
m.  

57 500,00 314/323 

89. B0108 Modernizacja terenu boiska celem utworzenia osiedlowego ośrodka 
sportowo- rekreacyjnego w PG 12 przy ul. ks. Brzóski 23. 

548 000,00 313/323 

90. B0022 Budowa placu zabaw w Łodzi przy ul. Skury-Skoczyńskiego, 
działka B48-60/4. 

100 000,00 311/316 

91. B0012 Generalny remont sanitariatów w SP 54 przy ul. Wróbla 5.  450 000,00 307/312 

92. B0127 Budowa „mini placu zabaw” przy ul. Turoszowskiej 9.  79 000,00 307/312 
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Lokalizacja – ul. Turoszowska między numerami 7 i 9 (nr działki 57/43, 
obręb B-44).  

93. B0082 Igrzyska starożytne w dzisiejszej Łodzi – wykorzystanie bazy 
sportowej SP 172 w promowaniu wzorców zdrowego trybu życia wśród 
mieszkańców Łodzi.  
Lokalizacja – sala gimnastyczna i boisko SP 172. 

145 380,00 298/306 

94. B0106 Uporządkowanie i modernizacja terenu miejskiego przy ul. Wojska 
Polskiego 162, działki 228, 229,230/1 w obrębie B-50. 

80 000,00 298/308 

95. B0129 Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Emilii Plater  
oraz rozbudowa zatoki parkingowej.  
Lokalizacja – ul. Plater na odcinku od ul. Boya-Żeleńskiego  
do ul. Brackiej. 

320 000,00 286/287 

96. B0145 Plac zabaw dla dzieci. Lokalizacja – Stare Bałuty, pomiędzy  
ul. Szklaną a ul. Zbożową.  

69 000,00 278/284 

97. B0054 Odnowienie szlaku pieszego wraz z drogą przejazdową między  
ul. Głowackiego a ul. Staszica.  

225 500,00 276/282 

98. B0133 Lokalny system zintegrowanej informacji historyczno-
urbanistyczno-turystycznej dla osiedla Julianów – Radogoszcz. 
Lokalizacja – od północy ul. Sowińskiego, od wschodu ul. Łagiewnicka, 
od południa ul. Julianowska, od zachodu ul. Zgierska. 

130 000,00 263/268 

99. B0140 Modernizacja skweru przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego  
i ul. Harnama wraz z budową placu zabaw.  
Lokalizacja – ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3A i 5  
oraz ul. Harnama 7. Działka nr ewid. 400/48 w obrębie B-48.  

82 650,00 257/261 

100. B0030 Oświetlenie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Rybnej 
11abc, w którym znajduje się Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi.  
Lokalizacja – teren wzdłuż bloku (od strony klatek schodowych)  
oraz część boczna równoległa do ul. Rybnej 11abc. 

21 000,00 249/265 

101. B0060 Szanujmy miejsca historyczne – ratujmy małe uliczki”.  
Lokalizacja – obszar B48, działki o numerach: 60/33, 60/32, 60/38, 60/37, 
60/45, 60/39, 60/40, 60/42, 60/43, 60/44, 60/41 usytuowane  
przy ul. Szendzielarza. 

500 000,00 249/259 

102. B0023 Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem 
oraz montaż sygnalizacji świetlnej.  
Lokalizacja – odcinek ul. Spadkowej, droga dojazdowa  
od ul. Aleksandrowskiej do ul. Jaglanej; chodnikna odcinku ul. Spadkowej  
od ul. Aleksandrowskiej do ul. Jaglanej; sygnalizacja świetlna – 
skrzyżowanie ul. Aleksandrowskiej i ul. Spadkowej.  

1 100 000,00 247/258 

103. B0016 Remont chodnika przy ul. Radlińskiej 2, działka 809/2. 35 000,00 243/249 

104. B0123 Remont i modernizacja ul. Harcerskiej. Lokalizacja - ul. Harcerska 
od ul. Brackiej do ul. Wojska Polskiego 

900 000,00 239/258 

105. B0029 Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów administracyjnych w PM 123 przy ul. Rojnej 24.  

156 000,00 235/238 

106. B0035 Wakacje z koszykówką, czyli po prostu Lato z KOSZem.  
Lokalizacja – Ośrodek Sportowy Katolickiego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II przy ul. Baczyńskiego 156.  

14 250,00 229/240 

107. B0077 Miejsca postojowe przed posesjami przy ul. Marynarskiej 8  
oraz 10-12a.  
Lokalizacja – ul. Marynarska 8 oraz 10-12a. 

78 000,00 225/237 
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108. B0101 Obsadzenie ul. Karskiego drzewami i krzewami.  
Lokalizacja - pas drogowy ul. Karskiego, działka nr B46 – 315/29.  

25 000,00 225/229 

109. B0125 Rewitalizacja placu sportowo – rekreacyjnego na pl. Piastowskim 
wraz z przeniesieniem i odnowieniem historycznej latarni.  

345 000,00 210/211 

110. B0036 Remont chodnika przy bloku 225 przy ul. Rojnej 13 17 500,00 195/202 

111. B0094 Skwer i parking przy ul. Srebrnej.  
Lokalizacja – przy ul. Srebrnej i ul. Sierakowskiego (działki o numerach 
B29-313, B29-317 i wschodni fragment działki B29-319)  

110 000,00 191/195 

112. B0026 ul. Glebowa – budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami 
 z kostki na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Bruzdowej – odcinek 680 m. 

1 706 256,00 188/191 

113. B0017 Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami  
do budynków i wykonaniem studzienek wodomierzowych  
przy nieruchomościach usytuowanych przy ul. Kalinowej, ul. Morwowej  
i ul. Osinowej.  

800 000,00 171/181 

114. B0037 Remont chodnika przy bloku zlokalizowanym przy ul. Rojnej 7 
(działki B 42-21/36, B 42-21/28, B 42-21/31). 

22 881,00 167/176 

115. B0083 Wymiana chodników na ul. Wrocławskiej oraz przy budynkach 
pod adresem Drukarska od nr 2 do 22.  
Lokalizacja – chodniki przy ul. Wrocławskiej (numer działki B28-564/6) 
oraz wokół budynków pod adresem Drukarska od nr 2 do 22 (numery 
działek: B28-572/23, B28-572/49, B28-572/51, B28-572/50)  

100 000,00 167/170 

116. B0115 Remont chodnika od strony wejść do klatek schodowych  
oraz uporządkowanie terenu przed blokiem – przywrócenie zieleńców  
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4. 

45 000,00 163/172 

117. B0038 Remont (modernizacja) tarasu budynku PM 42  
przy ul. Gnieźnieńskiej 9. 

87 207,00 162/164 

118. B0165 Remont drogi wzdłuż budynku przy ul. Czarnieckiego 7a. 97 000,00 157/160 

119. B0113 Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Hipotecznej 3/5. 106 000,00 152/157 

120. B0150 Modernizacja strefy zamieszkania ul. Berlińskiego 12A. 
Lokalizacja – ul. Berlińskiego 12A, strefa wejściowa od strony ulicy, 
strefa wewnętrzna podwórka pomiędzy budynkami.  

96 000,00 135/138 

121. B0156 Odtworzenie – uporządkowanie placu przed budynkiem  
przy ul. Wrocławskiej. Ustawienie ławek, stolików.  
Lokalizacja – ul. Wrocławska 10, 12. 

200 000,00 135/152 

122. B0134 Oświetlenie ul. Szuwarowej oraz utwardzenie ul. Szuwarowej  
i części ul. Turzycowej.  
Lokalizacja – ul. Szuwarowa, ul. Turzycowa (na odcinku  
od ul. Kruszynowej do końca).  

900 000,00 131/141 

123. B0076 Odwodnienia ul. Czarnkowskiej przed nieruchomością 
Czarnkowska 4 na wysokości IV. klatki schodowej (nr działki 96/18, 
96/19, obręb B-45). 

230 000,00 130/139 

124. B0160 Poprawienie funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy budynkami 
znajdującymi się przy ul. Tybury 10 i 12.  

100 000,00 127/129 

125. B0147 Budowa parkingu dla aut osobowych na ul. Zuli Pacanowskiej 
(działka nr B47-39/5, B47-400/33 oraz B47-400/48). 

80 000,00 121/123 

126. B0159 Wymiana nawierzchni chodnika.  
Lokalizacja – ul. Mokra 35, działki nr 10/19 i 9/59 w obrębie B-45. 

36 000,00 117/123 
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127. B0144 Budowa boiska wielofunkcyjnego. 
Lokalizacja – teren Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2,  
ul. Spadkowa11, nr działki 52/14 (obręb B-37). 

810 000,00 99/101 

128. B0086 Modernizacja końcowego odcinka pasa drogowego ul. Harnama.  
Lokalizacja - fragmenty działek 401/1, 401/3 i 406/4 w obrębie B-47. 

114 000,00 91/93 

129. B0122 Wykonanie wymiany płytek chodnikowych, naprawa – ponowne 
ułożenie trylinki w jezdni dojazdowej do bloku i parkingu przy ul. Plater 
15/19. Urządzenie parkingu wzdłuż bloku. 

300 000,00 74/74 

130. B0141 Uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. Fiołkowej.  
Lokalizacja – pas drogowy ul. Fiołkowej po stronie południowej – działki 
nr B22-493/13 i B21-3/249. 

5 000,00 65/66 

131. B0154 Miejsca postojowe dla PM 42, ul. Gnieźnieńska 9, działka  
nr 155/48 obręb B46. 

57 000,00 64/68 

132. B0163 Wymiana chodnika wraz z urządzeniem zieleńców oraz ułożenie 
progów zwalniających przy nieruchomości Harnama 4. 

75 000,00 60/61 

 
 

b) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone  
w rejonie Górna. 

 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 
 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 
po weryf. 

Liczba 
głosów 

ważnych/ 
oddanych 

1. G0010 Rozkwit Parku „Stawy Jana”.   888 500,00 3314/3375 

2. G0020 Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej SP 51 
przy ul. Ciołkowskiego 11a.  

1 200 000,00 2669/2825 

3. G0058 Odmulenie zbiornika wodnego „Stawy Jana” i uporządkowanie 
terenu wokół niego.  

1 300 000,00 2545/2610 

4. G0019 Aranżacja parkowego otoczenia SP 138 dla potrzeb środowiska 
lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.  
Lokalizacja – ul. św. Franciszka z Asyżu 53.  

1 060 243,41 1918/1979 

5. G0042 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni 
„Tatrza ńska” przy ul. Tatrzańskiej 109.  

825 000,00 1699/2003 

6. G0072 Naprawa torowiska oraz nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu  
ul. Dąbrowskiego i al. Śmigłego-Rydza.  

400 000,00 1636/1679 

7. G0043 Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu  
do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”,  
przy ul. Felińskiego 7. 

41 000,00 1606/1890 

8. G0039 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych  
poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej  
w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”, ul. Felińskiego 7.  

51 000,00 1567/1843 

9. G0145 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 38  
przy ul. St. Dubois 7/9.  

835 000,00 1524/1656 

10. G0080 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną przy SP 174, 1 200 000,00 1455/1551 
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ul. Gałczyńskiego 6, działka G-17 318/2. 

11. G0030 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189,  
ul. Kossaka 19. 

790 000,00 1430/1508 

12. G0154 Budowa przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo-
tramwajowego przy ul. Piotrkowskiej 317/319.  

55 600,00 1401/1482 

13. G0044 Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej 
Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7. 

85 000,00 1384/1653 

14. G0005 Rajski skwer – powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy 
blokami mieszkalnymi.  
Lokalizacja – Dąbrowskiego 71/73 i Bałuckiego 6/8 (dz. 11/16), Deotymy 
3 i Rydla 3 (dz. 47/19), Deotymy 12 i Rydla 7a (dz.54/77), Felińskiego 6/8 
i Felińskiego 8 (dz.179/8), Gałczyńskiego 2 i Gałczyńskiego 2a 
(dz.317/85), Gałczyńskiego 3 i Gersona 5a (dz.329/136), Kadłubka 1/9  
i Kadłubka 11/19 (dz. 564/17), Lenartowicza 20 i Dąbrowskiego 51 
(dz.44/13 i 44/27), Malczewskiego 19 i Malczewskiego 21 (dz.201/20), 
Odyńca 65 i Odyńca 67 (dz. 73/18), Podgórna 49 i Podgórna 51 
(dz.127/13 i 127/11), Podhalańska 22 i Podhalańska 24 (dz.59/42), 
Siarczana 1/9 i Kołowa 2/4 (dz.96/20), Umińskiego 1 i Umińskiego 3 
(dz.320/11), Zapolskiej 70a i Kruczkowskiego 7a (dz. 260/70). 

86 760,00 1319/1361 

15. G0041 Sportowe Rokicie – sprawni fizycznie, zdrowi psychicznie”. 
Lokalizacja – PG 41, ul. Bohdanowicza 11.  

2 860 190,00 1242/1293 

16. G0108 Budowa dużego placu zabaw dla dzieci na terenie „Stawów Jana”. 
Lokalizacja – ul. Rzgowska 247.  

313 562,00 1226/1249 

17. G0150 Stawy Jana od nowa – etap I – budowa sieci alejek.  
Lokalizacja – Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej.  

1 250 000,00 1123/1151 

18. G0045 Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Rudzkiego – I etap zadania – 
opracowanie dokumentacji.  
Lokalizacja – kompleks leśny na terenie Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego „Ruda Willowa” – Las Ruda Popioły.  

200 000,00 1122/1147 

19. G0084 Budowa parkingu na 150 miejsc parkingowych przed 
Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.  
Lokalizacja – obszar między ul. Paderewskiego i ul. Ciołkowskiego 
a budynkami szpitala. 

750 000,00 1089/1118 

20. G0040 Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej oraz sanitariatów  
na I i II piętrze PG 41, ul. Bohdanowicza 11.  

260 000,00 1087/1131 

21. G0028 Budowa ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego  
dla dzieci i młodzieży na terenach SP 162, ul. Powszechna 15.  

1 324 263,51 1053/1092 

22. G0077 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Przestrzennej 
na odcinku od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej.  

200 000,00 948/976 

23. G0049 Przebudowa obiektu sportowego przy PG 44, ul. Deotymy 1. 370 476,00 898/969 

24. G0135 Kompleks całorocznych skoczni narciarskich na Rudzkiej Górze. 
Lokalizacja – Rudzka Góra, ul. Starorudzka. 

740 000,00 885/907 

25. G0050 Zakup sprzętu komputerowego dla czytelników filii nr 2, 6, 8, 10, 
11, 12, 13 i 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna. 

100 000,00 882/907 

26. G0138 Centrum Sportów Wodnych na Stawach Stefańskiego.  
Lokalizacja – teren Parku 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy 
ulicami: Rudzką, Farną, Patriotyczną, Głębinową.  

1 000 000,00 866/887 
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27. G0096 Budowa windy dla niepełnosprawnych uczniów PG 43  
przy ul. Powszechnej 15. 

900 000,00 853/880 

28. G0001 Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu  
im. J. Chełmońskiego przy ul. Chełmońskiego 12.  

188 117,43 765/815 

29. G0083 Park Sielanka miejscem odpoczynku i aktywnej rekreacji dla osób 
w każdym wieku.  
Lokalizacja – Park Sielanka (G10-120/33). 

48 000,00 742/776 

30. G0055 Kompleks rekreacyjno-sportowy z bieżnią lekkoatletyczną 
i podwójnym boiskiem do siatkówki plażowej (w kwadracie ulic: 
Wdzięcznej, Socjalnej, Racławickiej i Powszechnej) Osiedle Chojny.  

700 000,00 709/730 

31. G0088 Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-
Wiskitno.  
Lokalizacja – ul. Kolumny 312.  

31 100,00 694/720 

32. G0153 Zagospodarowanie terenu boiska przy XXXI LO w Łodzi 
 ul. Kruczkowskiego 4 przystosowanie do celów sportowych 
 i rekreacyjnych dla uczniów XXXI LO i środowiska. 

528 000,00 678/695 

33. G0037 Boisko sportowo-rekreacyjne dla środowiska lokalnego dzielnicy 
Górna. Lokalizacja – Zespół Szkół Przemysłu Mody, 
ul. Naruszewicza 35. 

1 650 000,00 677/697 

34. G0076 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Piotrkowskiej  
od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej.  
Lokalizacja – wzdłuż ul. Piotrkowskiej, po wschodniej stronie, na odcinku 
od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej oraz wyjazd z Parku Legionów  
na działce G3-195/2.  

510 000,00 668/676 

35. G0015 Szkoła moich marzeń – remont SP 10 przy ul. Przybyszewskiego 
15/21, działki G3-94/5.  

638 384,00 665/720 

36. G0134 Cykl imprez na Stawach Stefańskiego.  
Lokalizacja – teren Parku 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy 
ulicami: Rudzką, Farną, Patriotyczną, Głębinową. 

173 000,00 655/678 

37. G0014 Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy SP 109. 
Lokalizacja – boisko szkolne przy SP 109, ul. Pryncypalna 74,  
dz. Nr 189/46 i 342/1, obręb G26. 

260 000,00 649/657 

38. G0007 Rewitalizacja terenów naturalnych zadrzewień podmiejskich – 
wprowadzenie funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej oraz ochrona zieleni 
i ptactwa. Utworzenie skweru Sóweczki.  
Lokalizacja – działka zadrzewiona G44-288 i drogowa G44-556/3. 

440 158,40 602/607 

39. G0032 Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji 
ruchu drogowego – wymiana ciągów komunikacyjnych przy SP 130,  
ul. Gościniec 1. 

180 000,00 598/639 

40. G0033 Sprawy edukacji publicznej – wymiana ogrodzenia przy SP 130, 
ul. Gościniec 1. 

70 000,00 595/638 

41. G0004 Nie lada to gratka – sport dla wszystkich – rodziców, wnuczków, 
babci i dziadka”. Wsparcie dla rozwoju sportu wśród wszystkich 
mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli).  
Lokalizacja – obiekty MKS ."Metalowiec" , ul. Jachowicza 1. 

32 360,00 587/612 

42. G0093 Remont i modernizacja Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Łódź-Górna, ul. Dąbrowskiego 91.  

125 570,67 583/602 

43. G0048 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bednarskiej 500 000,00 578/595 
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i ul. Unickiej. 

44. G0036 Wymiana stolarki okiennej i poszycia dachu w budynku Zespołu 
Szkół Przemysłu Mody przy ul. Naruszewicza 35. 

535 000,00 565/583 

45. G0017 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź-Górna – 
umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie nawzajem 
sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.  
Lokalizacja – Osiedle Górna. 

85 000,00 547/567 

46. G0056 Remont oraz doposażenie PM 7 przy ul. Smoczej 4. 360 000,00 544/584 

47. G0090 Nowoczesny monitoring obiektu sportowego.  
Lokalizacja – SP 10, ul. Przybyszewskiego 15/21.  

65 000,00 537/591 

48. G0021 Ruch i rekreacja Chojen. Lokalizacja – obszar G27, działki nr: 
537/12, 537/13, 537/14, 537/15, 535, 540, 514/3, 514/7 

320 000,00 515/525 

49. G0092 Nowoczesne Centrum Multimedialne w Bibliotece.  
Lokalizacja – ul. Piękna 35/39. 

101 384,00 509/525 

50. G0046 Remont dróg wewnętrznych i chodników na terenie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Siedleckiej 7/21. 

713 106,42 477/523 

51. G0101 Przeprojektowanie zagospodarowania i remont ul. Kosmonautów 
wraz z przylegającym terenem zielonym i miejsc postojowych w okolicy 
budynków.  

1 700 000,00 466/473 

52. G0061 Budowa oświetlenia na ul. Gościniec od nr 106 (ul. Boczna)  
do nr 242 (granice miasta). 

1 222 500,00 462/496 

53. G0103 Doposażenie bazy sportowej szkoły – PG 44 przy ul. Deotymy 1. 20 000,00 433/470 

54. G0094 Poprawa i rozszerzenie form działalności biblioteki. Lokalizacja – 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 11a. 

82 000,00 426/432 

55. G0023 Wykonanie projektu oraz remont chodników wraz z wykonaniem 
miejsc postojowych po stronie południowej w ul. Astronautów (etap II). 

945 000,00 417/420 

56. G0136 Rozbudowa parkingu przy Stawach Stefańskiego  
od ul. Patriotycznej. 

390 000,00 413/423 

57. G0024 Wykonanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego  
w ul. Astronautów (etap I). 

250 000,00 410/418 

58. G0074 Remonty chodników.  
Lokalizacja – ul. Cieszkowskiego 6, ul. Cieszkowskiego 7, ul. Tagore  
od nr 1A do Ronda Lotników Lwowskich.  

335 000,00 407/424 

59. G0100 Utworzenie skweru. Lokalizacja – ul. Karpacka/ul. Kosmonautów. 60 650,00 395/400 

60. G0091 Remont Biblioteki Publicznej Filia Nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź-Górna, ul. Lenartowicza 16.  

122 000,00 386/398 

61. G0035 Juniorzy i seniorzy – łączymy pokolenia w „G37”. Lokalizacja – 
PG 37, ul. Jarosławska 29.  

185 600,00 360/372 

62. G0057 Modernizacja i utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego 
na terenie SP 83 przy ul. Podmiejskiej 21.  

549 700,00 348/357 

63. G0068 Kryte boiska do sportów plażowych. Lokalizacja - MOSiR,  
ul. Rzgowska 247. 

1 320 000,00 346/370 

64. G0002 Przebudowa ulic: Okręgowej i Średniej. 2 220 000,00 345/353 

65. G0067 Kompleks boisk do sportów plażowych.  340 000,00 344/368 
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Lokalizacja – MOSiR, ul. Rzgowska 247. 

66. G0026 Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz 
 z wyposażeniem siłowni i ogrodzeniem terenu.  
Lokalizacja – ZSP 2 przy ul. Astronautów 19.  

966 000,00 336/342 

67. G0059 Modernizacja i rozwój terenu rekreacyjnego.  
Lokalizacja – park przy skrzyżowaniu ul. Karpackiej i ul. Chocimskiej.  

142 200,00 335/344 

68. G0087 Malowanie elewacji budynku PM 89, osiedle Piastów – Kurak,  
ul. Ciołkowskiego 7a. 

25 000,00 334/346 

69. G0126 Podniesienie bezpieczeństwa uczniów poprzez ustawienie 
separatorów oraz ustawienie stojaków rowerowych w okolicy SP 162. 
Lokalizacja – ul. Strzelecka 5. 

20 000,00 334/357 

70. G0124 Wybieg dla psów.  
Lokalizacja – kwadrat ulic: Bednarskiej, Dygasińskiego, Żółkiewskiego, 
Sanockiej. 

32 300,00 333/337 

71. G0109 Bezpieczna droga.  
Lokalizacja – Dom Dziecka nr 9, ul. Bednarska 15a. 

200 000,00 326/333 

72. G0003 Droga publiczna kategorii gminnej. Przebudowa ul. Pustynnej na 
odcinku od zachodniego po wschodni od posesji nr 106 do ul. Zenitowej.  

3 000 000,00 323/328 

73. G0073 Remont budynku PM 106 przy ul. Astronautów 17. 228 000,00 323/326 

74. G0060 Utwardzenie ciągu pieszego ułatwiającego komunikację pieszą 
mieszkańców osiedla im. J. Dąbrowskiego wraz z utworzeniem 
utwardzonych miejsc parkingowych w miejscu zniszczonych trawników.  
Lokalizacja – śladem dziś wydeptanej ścieżki: od przystanku 
autobusowego ul. Dąbrowskiego/ul. Podhalańska do wschodniego szczytu 
budynku przy ul. Podhalańskiej 26; od szczytu zachodniego budynku  
przy ul. Podhalańskiej 24 do szczytu zachodniego budynku  
przy ul. Podhalańskiej 22; parking pod blokiem przy ul. Podhalańskiej 26 
– wzdłuż drogi dojazdowej.  

54 988,00 318/329 

75. G0122 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Cieszkowskiego 6.  
Lokalizacja – przejście dla pieszych przy Cieszkowskiego 6 i przy Parku 
Sielanka. 

60 000,00 314/331 

76. G0006 Droga publiczna kategorii gminnej. Przebudowa i modernizacja  
ul. Czahary na odcinku od ul. Pustynnej do ul. św. Franciszka z Asyżu.  

1 800 000,00 307/327 

77. G0147 Łódź curlerów – budowa całorocznego toru curlingowego  
dla mieszkańców Łodzi.  
Lokalizacja – MOSiR, ul. Karpacka 61. 

570 000,00 302/303 

78. G0128 Ułożenie chodnika na ul. Łukowej na odcinku ul. Pabianicka –  
ul. Opałowa oraz od ul. Łukowej do przejścia podziemnego róg ul. 
Pabianickiej i ul. Łukowej.  

120 000,00 301/305 

79. G0111 Parkowanie.  
Lokalizacja – Park Reymonta, Park Sielanka, Park Dąbrowskiego, Park 
im. Legionów, Park Słowackiego, Park przy ul. Leczniczej.  

117 000,00 295/301 

80. G0047 Naprawa nawierzchni jezdni i chodników systemem 
gospodarczym. Lokalizacja – ul. Gałczyńskiego, ul. Umińskiego, 
ul. Gersona.  

900 000,00 291/299 

81. G0102 Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych – Ruda Pabianicka. 
Lokalizacja – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, ul. Sopocka 3/5. 

45 400,00 284/313 
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82. G0095 Modernizacja placu zabaw i boiska do piłki nożnej i koszykówki 
wraz z otoczeniem i monitoringiem.  
Lokalizacja – Park im. Rejtana.  

332 000,00 281/288 

83. G0081 Międzypokoleniowa ścieżka zdrowia.  
Lokalizacja – ul. Antoniny 18/20 (G22-422/7 i 422/9).  

89 000,00 268/284 

84. G0009 Pielęgnacja starodrzewu parkowego, obsadzenie drzewami  
i krzewami oraz urządzenie parku 3 Domu Pomocy Społecznej  
przy ul. Paradnej 36. 

365 000,00 254/333 

85. G0143 Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej (Chojny) dla dzieci wieku  
od ok. 2 lat do ok. 12 lat.  
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej 
i Kwaterunkowej, działka Nr G42-236/10. 

84 000,00 254/275 

86. G0142 Chodniki Ciołkowskiego.  
Lokalizacja – chodniki na terenach osiedla przy ul. Ciołkowskiego, obszar 
G12: 489/34, 489/35, 498/1, 498/2, 495/1, 495/2.  

271 340,00 251/261 

87. G0038 Plac zabaw dla dzieci.  
Lokalizacja – teren między blokami przy ul. Przyborowskiego 15 i 17.  

60 000,00 242/250 

88. G0025 Naprawa i przebudowa uszkodzonego pieszociągu oraz ustawienie 
2 ławek przed posesją ul. Odyńca 65.  

60 000,00 230/241 

89. G0129 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 
cm oraz drogi dojazdowej wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Rydla 7, blok 121 i ul. Rydla 7a, blok 122. 

320 000,00 222/259 

90. G0097 Sprzęt sportowy.  
Lokalizacja – ZSP 9 w Łodzi, al. Politechniki 38. 

7 000,00 215/228 

91. G0011 Wykonanie chodnika łączącego ul. Rentowną z ul. Rzgowską,  
na terenie między początkiem ul. Rentownej a ul. Rzgowską – działka  
nr 1070/27, 1089/2, 1089/1, 1090/10. 

25 000,00 214/218 

92. G0130 „Bezpieczny Maluszek” - wyznaczenie przejścia dla pieszych  
i miejsc parkingowych dla rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka  
Nr 13 i mieszkańców dzielnicy Łódź-Górna oraz montaż stojaków 
rowerowych.  
Lokalizacja – ul. Rogozińskiego 2.  

65 000,00 209/211 

93. G0125 Bezpieczne przejście dla pieszych.  
Lokalizacja – ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej  
i ul. Dygasińskiego.  

560 000,00 192/197 

94. G0098 Budowa chodnika przy ul. Granicznej.  
Lokalizacja – ul. Graniczna od nr 43 do nr 67 (po stronie zabudowy 
mieszkalnej).  

398 000,00 171/174 

95. G0027 Modernizacja ul. Smolnej całej – remont nawierzchni chodnika  
i jezdni.  
Lokalizacja – ul. Smolna między ul. Śląską a ul. Żmichowskiej, działka 
G17/377  

170 591,65 160/162 

96. G0066 Budowa szatni z zapleczem sanitarnym również dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
Lokalizacja – MOSiR, ul. Karpacka 64.  

600 000,00 154/157 

97. G0110 Sąsiedzkie skwerki.  
Lokalizacja – ul. Krucza 12, ul. Zarzewska 21. 

40 000,00 148/151 

98. G0018 Naprawa murawy głównego boiska piłkarskiego oraz postawienie 1 360 000,00 144/148 
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szatni (pakamery) i wysokich siatek wyłapujących piłkę za bramkami.  
Lokalizacja – ul. Łaskowice 180, działka G53-768.  

99. G0140 Poprawa bezpieczeństwa i rewitalizacja ul. Dębowej. 485 000,00 131/132 

100. G0127 Remont odtworzonej ul. Sosnowej (Osiedle Górniak). 351 000,00 126/129 

101. G0144 Zagospodarowanie terenu posesji Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 6.  
Lokalizacja – ul. Rzgowska 25. 

376 350,00 115/125 

102. G0069 Trener/instruktor sportów pla żowych. Lokalizacja – MOSiR, 
ul. Rzgowska 247. 

6 000,00 110/131 

103. G0131 Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku  
od ok. 2 lat do ok. 12 lat.  
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej 
i Kwaterunkowej, działka Nr G42-268/7. 

84 000,00 106/115 

104. G0116 Wykonanie chodnika na terenie zieleni, mieszkańcy z okolicy 
wydeptali ścieżkę po przekątnej w drodze do sklepu Carrefour. 
Lokalizacja – teren między blokami przy ul. Kadłubka 11/19  
a ul. Kadłubka 21/29.  

30 000,00 87/92 

105. G0141 "Anczyca/Felińskiego – ażurowy parking". Utworzenie miejsc 
parkingowych dla mieszkańców ulic Anczyca i Felińskiego przy 
wykorzystaniu płyt ażurowych wraz z montażem stojaków rowerowych 
i remontem odtworzeniowym chodnika i krawężników.  
Lokalizacja – bloki przy ul. Felińskiego 6 i ul. Felińskiego 8.  

195 000,00 84/89 

106. G0156 Wymiana nawierzchni chodnika oraz rekultywacja terenu 
zielonego.  
Lokalizacja – ul. Kadłubka 32.  

38 000,00 84/85 

107. G0085 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 
cm wzdłuż bloków mieszkalnych. Lokalizacja – ul. Staffa 6, blok 413. 

20 000,00 83/91 

108. G0146 Ustawienie lampy ulicznej przed nieruchomością Deotymy 10  
od strony klatek schodowych na terenie zielonym pomiędzy naszą posesją  
a wieżowcem ul. Rydla 7.  

5 000,00 79/87 

109. G0148 Środowiskowe Centrum Multimedialne.  
Lokalizacja – SP 5. 

179 832,00 73/73 

110. G0158 Ułożenie płyt chodnikowych wzdłuż szczytu bloku  
przy ul. Gersona 3 od strony zachodniej (ul. Niższej). 

20 000,00 73/75 

111. G0119 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 
cm wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Deotymy 5.  

23 000,00 72/80 

112. G0052 Remont chodnika przy nieruchomości ul. Staffa 2 oraz remont 
dojść do klatek schodowych. 

18 000,00 71/72 

113. G0152 Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej (Chojny) dla dzieci wieku  
od ok. 2 lat do ok. 12 lat.  
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej 
i Kwaterunkowej, działka Nr G42-269/7. 

84 000,00 66/66 

114. G0117 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych  
50x50 cm wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Rydla 21, blok 410. 

21 000,00 62/65 

115. G0120 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 20 000,00 61/65 
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cm wzdłuż bloków mieszkalnych. Lokalizacja – ul. Staffa 4, blok 414.  

116. G0012 Wykonanie zabezpieczenia pomiędzy ul. Grażyny 10a  
a ul. Grażyny 14 uniemożliwiającego przejazd samochodom między  
ul. Grażyny a ul. Rentowną. 

3 776,40 60/61 

117. G0075 Instalacja „spowalniaczy” na jezdni ul. Szenwalda.  
Lokalizacja – ul. Szenwalda od ul. Tuszyńskiej do ul. Rzgowskiej.  

5 000,00 58/60 

118. G0099 Budowa chodnika po jednej stronie ul. Amatorskiej na odcinku 
między ul. Graniczną a ul. Bulwarową.  

50 000,00 57/59 

119. G0113 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 
cm wzdłuż bloku mieszkalnego od ul. Anczyca.  
Lokalizacja – ul. Felińskiego 10, blok 418. 

13 000,00 56/58 

120. G0114 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 
cm wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Kruczkowskiego 11, blok 246. 

20 000,00 54/59 

121. G0121 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych  
50x50 cm wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Dąbrowskiego 71/73, blok 102. 

40 000,00 54/56 

122. G0107 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 
cm wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 54, blok 115. 

15 500,00 49/49 

123. G0063 Wykonanie chodnika po jednej stronie ul. Bulwarowej  
oraz krawężników.  
Lokalizacja – ul. Bulwarowa (od ul. Ekonomicznej do ul. Przestrzennej  

500 000,00 38/43 

124. G0112 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 
cm wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Rydza Śmigłego 84, blok 110. 

26 000,00 33/35 

125. G0071 Wymiana nawierzchni ul. Orkana. 540 000,00 31/32 

126. G0157 Remont chodnika stanowiącego własność UMŁ prowadzącego  
do wejścia do klatek schodowych Wspólnoty Mieszkaniowej  
ul. Dąbrowskiego 75.  

17 000,00 24/24 

127. G0118 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych  
50x50 cm wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 56, blok 116. 

15 500,00 23/27 

128. G0115 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych  
50x50 cm wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 56a blok 117. 

17 000,00 21/23 

129. G0105 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych  
50x50 cm wzdłuż bloków mieszkalnych. Lokalizacja – ul. Deotymy 12. 

13 000,00 20/21 

130. G0064 Wykonanie zjazdu z ul. Plenerowej do ul. Ekonomicznej. 135 000,00 18/22 

131. G0106 Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych  
50x50 cm wzdłuż bloków mieszkalnych.  
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 58, blok 124. 

13 000,00 17/18 

132. G0151 "Projekt odwodnienia ulicy Michałowskiej" (wykonanie 
dokumentacji projektowej).  

60 000,00 10/10 
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c) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone  
w rejonie Polesie. 

 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 

 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 

po weryf. 
Liczba 
głosów 

ważnych/ 
oddanych 

1. P0029 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy SP 26  
w Łodzi (ul. Pogonowskiego 33).  

820 000,00 3334/3737 

2. P0123 Wymiana band na Lodowisku Retkinia, MOSiR,  
ul. Popiełuszki 13b. 

280 000,00 1857/2098 

3. P0056 Park na Zdrowiu – i wszystko jasne!  
Lokalizacja – Park na Zdrowiu (park im. J. Piłsudskiego). 

930 000,00 1773/1813 

4. P0118 Zakup sportowej modułowej nawierzchni syntetycznej na płytę 
lodowiska „Retkinia”, MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

150 000,00 1578/1783 

5. P0032 Remont sali gimnastycznej XXXIII LO, ul. Kusocińskiego 116. 376 749,00 1556/1609 

6. P0068 Sportowe Smulsko – boisko wielofunkcyjne.  
Lokalizacja – działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/3.  

449 632,65 1555/1590 

7. P0069 Plac zabaw dla dzieci – Małe Smulsko.  
Lokalizacja – działki w obrębie P23: 103/13, 1756/5. 

223 248,70 1535/1568 

8. P0018 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej przy PG 24.  
Lokalizacja – ul. Żeromskiego 26.  

861 000,00 1450/1660 

9. P0117 Rozbudowa zaplecza socjalnego dla młodzieży uprawiającej 
sporty zimowe na lodowisku „Retkinia”.  
Lokalizacja – ul. Popiełuszki 13b  

69 000,00 1374/1581 

10. P0048 Remont sali gimnastycznej w SP 6 w Łodzi.  
Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 116. 

235 800,00 1302/1346 

11. P0131 Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi,  
ul. Srebrzyńska. 

300 000,00 1152/1195 

12. P0023 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 137 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Florecistów 3b. 

612 000,00 1099/1114 

13. P0036 Budowa ścieżki rowerowej Osiedle Pienista – Lotnisko Lublinek. 
Lokalizacja – ścieżka wzdłuż  ul. gen. Maczka od ul. Pienistej do portu 
lotniczego, równolegle do istniejącego tam chodnika. 

1 300 000,00 1094/1113 

14. P0089 Remont odtworzeniowy nawierzchni ul. Armii Krajowej  
(od ul. Kusocińskiego do al. Wyszyńskiego) wraz z ciągiem pieszo-
rowerowym na ww. ulicy.  

2 501 082,00 1076/1092 

15. P0022 Remont sali gimnastycznej w SP 137 w Łodzi.  
Lokalizacja – ul. Florecistów 3b. 

555 000,00 1041/1057 

16. P0060 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zielonej na odcinku  
od al. Włókniarzy do pl. Hallera, z dojazdem do ul. 6-go Sierpnia. 

1 700 000,00 980/995 

17. P0024 Remont SP 137 w Łodzi. Lokalizacja – SP 137, ul. Florecistów 3b. 182 500,00 970/981 

18. P0132 „PRO100 CHODNIKAMI” - Kompleksowa rewitalizacja ciągów 2 938 299,00 923/945 



144 
 

pieszych (chodników) w dzielnicy Łódź – Polesie, którą docelowo 
proponuję objąć teren całego Śródmieścia naszego Miasta.  
Lokalizacja –ul. Legionów między ul. Gdańską i al. Włókniarzy, działka 
P9-104/59; ul. Kasprzaka między ul. Srebrzyńską i ul. Drewnowską, 
działka P7-244/48, ul. Lorentza między ul. Wapienną i ul. Kasprzaka, 
działki P7-218/24, 218/3, 233/15, 233/17, 233/18; ul. Ossowskiego między 
ul. Długosza i ul. Srebrzyńską, działki P7-226/6 i 208/3; al. Unii 
Lubelskiej między ul. Srebrzyńską i ul. Drewnowską, działki  
P6-345/7,345/9; ul. Długosza między ul. Kasprzaka i ul. Pietrusińskiego, 
działka P7-330/10.  

19. P0066 Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego 
(patio) przy SP 6.  
Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 116.  

123 000,00 901/945 

20. P0026 Doposażenie mostu w pochylnie dla osób niepełnosprawnych.  
Lokalizacja – osiedle Pienista, kładka dla pieszych nad torami kolejowymi 
łącząca ul. Maratońską z ul. Czerwonego Kapturka. 

500 000,00 890/900 

21. P0088 Adaptacja i remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego w SP 164. 553 100,00 831/865 

22. P0090 Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych (korytarzy) w SP 19 
przy ul. Balonowej 1.  

55 200,00 830/926 

23. P0142 Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat  
na terenie PM 174, ul. Kusocińskiego 122a.  

143 000,00 811/857 

24. P0061 Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Unii Lubelskiej na odcinku  
od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzyńskiej. 

860 000,00 768/778 

25. P0122 Pokrycie asfaltem części ścieżek w parku na Zdrowiu.  
Lokalizacja – I część między ul. Konstantynowską – ul. Krzemieniecką – 
al. Unii, II część między ul. Konstantynowską – ul. Krakowską –  
ul. Jarzynową – ul. Srebrzyńską – al. Unii.  

1 382 800,00 755/763 

26. P0062 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Legionów  
i ul. Konstantynowskiej na odcinku od al. Włókniarzy  
do al. Unii Lubelskiej.  

855 000,00 721/731 

27. P0104 Remont i modernizacja dojazdu do szkół oraz parkingu przy SP 44  
i PG 22 w Łodzi.  
Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 100. 

545 000,00 713/77 

28. P0136 Remont i modernizacja boiska sportowego oraz boiska do piłki 
nożnej przy SP 91, ul. Kasprzaka 45.  

1 021 000,00 693/741 

29. P0074 Dokończenie oświetlenia ul. Smulskiej na odcinku od ul. Kolarskiej 
do mostu na rzece. 

232 939,00 692/719 

30. P0065 Zadbanie o bezpieczeństwo i ochronę przyrody na terenach leśnych 
– rekreacyjnych na Lublinku, szczególnie okolice stawu Bielice.  

100 000,00 675/686 

31. P0108 Przestrzenie aktywnych pokoleń.  
Lokalizacja – teren ograniczony ulicami: Wileńską, Joanny Żubrowej, 
C.K. Norwida – działki 144/27, 144/26, 144/25, 144/22, 144/17, 144/16, 
176/21 w obrębie P27. 

2 200 000,00 659/686 

32. P0049 Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw.  
Lokalizacja – PG 20, ul. Olimpijska 9. 

600 000,00 651/666 

33. P0050 Zabudowa wiat, ławek oraz koszy na śmieci na przystankach 
komunikacji miejskiej.  
Lokalizacja – działki: P16-42/14, 42/59; P24-365/320; P25-71/38, 210/13, 
210/17; P26-52/52, 79/2, 79/3, 79/4, 79/32, 79/42, 123/92, P36-25/41. 

150 000,00 648/657 
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34. P0135 Budowa „Małej Sceny Osiedlowej” dla mieszkańców osiedla 
Retkinia – miejsca spotkań artystyczno – kulturalnych oraz promocji 
twórczości amatorskiej.  
Lokalizacja – ul. Olimpijska 9.  

115 072,40 630/649 

35. P0082 Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownie zajęć 
technicznych. Wyposażenie pracowni zajęć technicznych w SP 41.  
Lokalizacja – ul. Rajdowa 18. 

144 526,00 628/645 

36. P0102 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej i ul. gen. Maczka 
oraz remont chodników wzdłuż ulic: Obywatelskiej, Pienistej  
i gen. Maczka. 

2 900 000,00 612/625 

37. P0025 Budowa ul. Pszennej. 1 300 000,00 609/636 

38. P0138 Nowoczesne boisko sportowe przy SP 169 , ul. Napoleońska 7/17 
(Złotno). 

700 000,00 602/610 

39. P0121 Budowa drogi rowerowej na ul. Drewnowskiej – od al. Unii  
do al. Włókniarzy. 

600 000,00 600/605 

40. P0128 Utworzenie Muzeum Transportu w dawnej zajezdni na BRUSIE 
etap I.  
Lokalizacja – ul. Konstantynowska 115. 

1 400 000,00 600/609 

41. P0012 Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji 
ruchu drogowego.  
Lokalizacja – ul. Hufcowa 20a, przed SP 11.  

97 000,00 586/603 

42. P0101 Wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do obiektów sportowo – 
rekreacyjnych i wytyczenie ścieżek dla rowerów, pieszych i samochodów 
oraz wyposażenie boiska w stojaki dla rowerów.  
Lokalizacja - SP 41, ul. Rajdowa 18 działka nr 74/18 obręb P-26.  

101 200,00 567/582 

43. P0027 Modernizacja wejścia i alejki do parku im. J. Piłsudskiego  
z ul. Krakowskiej przy ul. Michałowicza.  
Lokalizacja – alejka parkowa na odcinku od ul. Krakowskiej,  
przy ul. Michałowicza, przez mostki na rzekach Łódce i Bałutce, do alei 
im. gen. Orlicz-Dreszera.  

188 000,00 556/567 

44. P0087 Remont elewacji i bramy PM 170.  
Lokalizacja – ul. Popiełuszki 13a. 

8 000,00 550/635 

45. P0098 Remont i przebudowa części obiektu sportowego stadionu 
żużlowego pozostającego w użyczeniu Klubu Żużlowego Orzeł. 
Lokalizacja – ul. 6-go Sierpnia 71.  

2 200 000,00 520/541 

46. P0003 Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników ul. Lorentza  
i ul. Augustyniaka. 

1 500 000,00 513/543 

47. P0067 Plac zabaw dla dzieci z ogrodem (ul. Legionów).  
Lokalizacja – działki: P9-69, P9-104/40.  

370 000,00 492/548 

48. P0021 Kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla społeczności lokalnej. 
Lokalizacja – osiedle im. Montwiłła-Mireckiego (przy Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii nr 3, ul. Praussa 2).  

870 000,00 489/492 

49. P0017 Dokończenie budowy oświetlenia ul. Łyżwiarskiej od nr 53  
do nr 81. 

73 153,00 487/514 

50. P0125 Zakątek zdrowia, sportu, integracji. Lokalizacja – Park Smulsko,  
ul. Nowy Józefów, obręb P/39, działka nr 100/5. 

250 000,00 478/487 

51. P0119 Budowa drogi rowerowej Legionów – Konstantynowska –  855 000,00 472/480 
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od al. Unii do al. Włókniarzy.  

52. P0001 Zakup i zainstalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników  
na psie odchody w rejonie ulic: Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, 
Długosza, Kasprzaka, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i al. Włókniarzy, 
Odolanowskiej.  

8 000,00 459/471 

53. P0130 Projekt oświetlenia Parku Smulsko. 155 800,00 456/475 

54. P0058 Remont hali sportowej wraz z zapleczem (dawna hala ŁKS,  
ul. Pogonowskiego 82). 

2 700 000,00 451/462 

55. P0028 Budowa miejsc parkingowych wraz z wytyczeniem przejścia  
dla pieszych przy ul. Armii Krajowej od nr 8 do nr 22.  

210 000,00 446/456 

56. P0063 Budowa terenu rekreacyjnego „Ścieżki zdrowia”.  
Lokalizacja – działki: 246/2, 247/1, 247/2 (teren przyległy do ul. 
Drewnowskiej pomiędzy ul. Kasprzaka i ul. Okrzei). 

39 300,00 445/459 

57. P0107 „Ogród przedszkolny przyjazny dzieciom” – stworzenie dzieciom 
warunków do rozwoju ruchowego, ich pasji i zainteresowań poprzez 
stworzenie boiska do gier i zabaw sportowych w bezpiecznych warunkach 
(częściowa wymiana przęseł ogrodzenia).  
Lokalizacja – ul. Długosza 28, działka 221.  

60 000,00 424/450 

58. P0124 Modernizacja nagłośnienia sztucznego lodowiska „Bombonierka”, 
ul. Stefanowskiego 28.  

150 000,00 421/492 

59. P0015 Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic 1 Maja/ 
Zielonej/Legionów etap 3: budowa boiska do mini piłki nożnej dla dzieci.  
Lokalizacja – ul. 1 Maja, obręb P- 9, działka 132/68. 

210 000,00 419/442 

60. P0075 "Zdrowie dla zdrowia – dla każdego coś odpowiedniego" – budowa 
przestrzeni publicznej (plac zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym 
powietrzu, mini skate park).  
Lokalizacja – działki w obrębie P15: 314/38, 314/33, 314/37.  

450 000,00 410/417 

61. P0011 Wymiana ogrodzenia terenu Domu Pomocy Społecznej 
„Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi wraz z pięcioma bramami 
wjazdowymi oraz dwoma nowymi drogami przeciwpożarowymi. 
Lokalizacja – ul. Krzemieniecka 7/9, nr działki 50, obręb P-16.  

352 000,00 407/424 

62. P0057 Remont i modernizacja zaplecza sportowego SP 36 w Łodzi. 109 200,00 401/443 

63. P0076 Remont i inwestycje do wykonania na terenie Integracyjnej SP 67. 
Lokalizacja – ul. Maratońska 47b.  

175 000,00 391/398 

64. P0111 Położenie asfaltu na ul. Minerskiej wraz z odwodnieniem, 
położenie chodników, wykonanie ścieżki rowerowej oraz uporządkowanie 
zieleni wzdłuż ul. Minerskiej - I etap budowy drogi ul. Minerskiej  
(od posesji ul. Minerskiej 12 do ul. Krańcowej). 

2 300 000,00 390/406 

65. P0140 Miejski Ogród Warzywny – Retkinia.  
Lokalizacja – okolice ul. Maratońskiej 47, obręb P24, działka 310/33.  

212 900,00 382/391 

66. P0004 Doposażenie istniejącego Osiedlowego Placu Zabaw w urządzenia 
do zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat. 
Lokalizacja – ul. Pietrusińskiego 25/27/29. Działki 425/1,424/3 oraz 424/4 
i 424/5. 

94 095,00 376/391 

67. P0127 Remont nawierzchni chodnika i pielęgnacja terenów zielonych  
w kwartale ulic: Więckowskiego, Żeligowskiego i Zielona. 

550 000,00 367/392 

68. P0105 Osiedlowy monitoring.  40 725,00 350/352 
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Lokalizacja – Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego. 

69. P0112 Wielofunkcyjne boisko sportowo – rekreacyjne „Sport strefa 21”  
w XXI LO.  
Lokalizacja – ul. Kopernika 2, nr działki P20 – 143/9.  

1 191 300,00 344/350 

70. P0084 Odnowa zieleni przy ul. Gdańskiej na odcinku od al. Mickiewicza 
do ul. Curie-Skłodowskiej.  

19 000,00 340/348 

71. P0030 Budowa kortu tenisowego i ścianki treningowej oraz montaż 
ławeczek i stolików wokół.  
Lokalizacja – działka P6-336/14 (ul. Srebrzyńska 97/99). 

570 000,00 328/333 

72. P0115 „Bezpieczna droga”.  
Lokalizacja – skrzyżowanie ulic Czerwona/Wólczańska oraz Wólczańska / 
Wróblewskiego.  

700 000,00 311/315 

73. P0002 Pokrycie nawierzchni boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę  
w nawierzchnię z tartanu lub podobnego tworzywa, przystosowanych  
do tego typu boisk.  
Lokalizacja – ul. Pietrusińskiego 25/27/29, działka nr 423/1.  

111 400,00 303/315 

74. P0046 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do odprowadzania 
wód opadowych wraz z przebudową ulicy uwzględniającą nowoczesną 
nawierzchnię, chodniki i drogę rowerową.  
Lokalizacja – ul. Namiotowa. 

2 997 756,00 300/302 

75. P0034 „Język niemiecki w krainie bajek” – zorganizowanie zajęć 
dodatkowych z nauki języka niemieckiego dla dzieci poprzez 
najpiękniejsze, znane na całym świecie bajki i baśnie. 
Lokalizacja – publiczne przedszkola i szkoły na Polesiu.  

243 000,00 296/311 

76. P0052 Remont chodnika na ul. Narciarskiej oraz przed PM 151,  
ul. Narciarska 20/22. 

50 000,00 295/301 

77. P0020 Odnowienie pomieszczeń Filii Nr 10 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź – Polesie po dokonanej rewitalizacji.  
Lokalizacja – Filia Nr 10 MBP Łódź – Polesie przy ul. Więckowskiego 32.  

15 500,00 294/319 

78. P0080 Położenie płyt chodnikowych na trawniku.  
Lokalizacja – ul. Biegunowa od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej  
z wyłączeniem parkingów.  

33 000,00 288/291 

79. P0110 Oferta na budowę i wyposażenie skateparku na terenie obiektu 
Tramwajarz. 
Lokalizacja – ul. Konstantynowska 3/5.  

369 000,00 288/299 

80. P0109 Budowa wejścia do siedziby Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3  
z uwzględnieniem podjazdu dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. 
Lokalizacja – ul. Olimpijska 9. 

89 900,00 284/290 

81. P0070 Budowa chodnika od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu  
al. Wyszyńskiego/ul. Retkińska w kierunku bloków mieszkalnych  
przy ul. Hubala.  

25 000,00 279/284 

82. P0093 Wyposażenie ogrodu przedszkolnego przy PM 53.  
Lokalizacja – ul. Kasprzaka 57. 

62 000,00 269/282 

83. P0031 Wyrównanie nawierzchni drogi, naprawa chodnika, montaż progów 
zwalniających.  
Lokalizacja – ul. Praussa na odcinku od al. Unii Lubelskiej  
do ul. Srebrzyńskiej oraz ul. Perla.  

900 000,00 261/262 

84. P0126 PROJEKT KUPA – kampania edukacyjna promująca sprzątanie 53 000,00 260/264 
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zwierzęcych odchodów, skierowana  do dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym osiedla Retkinia. 

85. P0103 Dokończenie inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla 
dzieci i młodzieży przy ul. Pienistej – działka nr 27/30 i 27/34, obręb  
P – 36. 

430 000,00 258/263 

86. P0081 Akademia Aktywnych „Na Zdrowiu”.  
Lokalizacja – ZSO 7, ul. Minerska 1/3. 

35 000,00 256/271 

87. P0072 Sygnalizacja świetlna na żądanie na ul. Srebrzyńskiej  
przy markecie NETTO. 

250 000,00 250/265 

88. P0016 Modernizacja drogi - ulicy Liniowej.  
Lokalizacja – ul. Liniowa na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych.  

900 000,00 240/240 

89. P0041 Zakup urządzeń do poprawy jakości życia i przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu u pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu  
przy ul. Borowej 6. 

51 457,02 237/247 

90. P0038 Budowa boiska pełnowymiarowego o syntetycznej nawierzchni 
trawiastej.  
Lokalizacja – ul. 6 Sierpnia nr 71.  

1 600 000,00 236/243 

91. P0099 Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Więckowskiego  
i ul. Strzelców Kaniowskich. 

350 000,00 231/238 

92. P0079 Niwelacja krawężników na drodze rowerowej wzdłuż  
al. Włókniarzy na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Wróblewskiego.  

80 000,00 210/211 

93. P0071 Budowa parkingu. Lokalizacja – działki: 246/1, 248/1, 248/2 (teren 
przyległy do ul. Drewnowskiej pomiędzy ul. Kasprzaka i ul. Okrzei).  

19 500,00 195/198 

94. P0083 Remont chodników oraz tarasów w ogrodzie na terenach PM 173. 
Lokalizacja – al. Wyszyńskiego 62.  

194 893,56 182/186 

95. P0134 Instalacja siłowni zewnętrznej i stołów do ping-ponga przy obiekcie 
sportowym „Orlik”, ul. Perla 11. 

170 000,00 178/180 

96. P0055 Budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok a al. Waltera-Janke. 60 000,00 166/169 

97. P0013 Remont ogrodzenia wraz z wymianą bramy i furtki w PM 98  
przy ul. Legionów 126. 

61 700,00 158/170 

98. P0039 Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu 
Wież”.  
Lokalizacja – teren zielony położony po wschodniej stronie bloku  
nr 108 przy ul. Wapiennej 49/51, na działkach 447/1 i 126/11. 

6 741,40 149/154 

99. P0100 Rewitalizacja trawników znajdujących się na al. 1 Maja. 
Lokalizacja – obręb P-9, działki 376/2 i 424. 

15 000,00 147/153 

100. P0014 Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem, 
położonej na terenie nieruchomości przy ul. Legionów 126/128. 

200 000,00 145/150 

101. P0106 Wykonanie parkingu dla mieszkańców ul. Okrzei, działki 294/1 
 i 295/7. 

210 000,00 143/143 

102. P0008 Remont chodnika w ul. Jarzynowej po stronie południowej (od 
strony garaży) na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Długosza (500 mb.).  

250 000,00 139/142 

103. P0077 Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach 
wzdłuż ulic oraz założenie progów zwalniających na jezdni.  
Lokalizacja – ul. Waryńskiego, ul. Długosza między ul. Kasprzaka  
a ul. Pietrusińskiego.  

500 000,00 134/140 
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104. P0139 Budowa parkingu wewnątrz osiedla, ul. Maratońska 47. 271 500,00 125/128 

105. P0051 Przebudowa ul. Kozietulskiego w zakresie modernizacji 
nawierzchni oraz wybudowania kanalizacji deszczowej. 

1 360 000,00 122/125 

106. P0097 Remont chodnika ul. 6-go Sierpnia po stronie południowo – 
wschodniej na odcinku od ul. Żeligowskiego do posesji 98.  

406 590,00 122/124 

107. P0033 Przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Parafialnej  
do ul. Mundurowej wraz z odwodnieniem oraz budową kanału 
deszczowego w ul. Parafialnej na odcinku od ul. Zwiadowczej  
do ul. Poniatowskiego wraz z odwodnieniem.  

1 400 000,00 117/118 

108. P0143 Nasz ogródek „Mini ogródek przyblokowy”.  
Lokalizacja – ul. Wapienna 7. 

36 060,00 111/116 

109. P0092 Ośrodek 3 piętra – podwórko zabawy i nauki.  
Lokalizacja – podwórko oraz kamienica przy ul. Strzelców Kaniowskich 
71/73. 

267 100,00 108/115 

110. P0085 Zatoka parkingowa ul. Gdańska 116/118. 75 000,00 100/103 

111. P0040 Wykonanie elementów spowalniających ruch na ul. Napoleońskiej 
na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino.  

60 000,00 99/101 

112. P0091 Remont chodnika w ul. Struga po stronie południowo-wschodniej 
na odcinku al. Włókniarzy do posesji nr 84.  

406 434,20 95/98 

113. P0137 (Nie) Zwykłe Podwórko.  
Lokalizacja – dwa podwórza (większe od strony ul. Wróblewskiego, 
mniejsze od strony zachodniej) przy ul. Wólczańskiej 225.  

684 000,00 77/77 

114. P0035 Budowa oświetlenia ul. Zimnej. 50 000,00 58/58 

115. P0116 Kozińska Wielopokoleniowa Orkiestra Flażoletowa.  
Lokalizacja – Osiedle Koziny i Osiedle im. Mireckiego.  

27 950,00 55/60 

116. P0044 Utwardzenie ul. Czwartaków w Łodzi. 218 000,00 45/46 

117. P0005 Założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej 
pomiędzy ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego.  

10 500,00 44/44 

118. P0059 Budowa ogrodzenia nieruchomości gminnej  
przy ul. Żeligowskiego 13. 

16 069,00 37/42 

119. P0073 Próg zwalniający na ul. Waryńskiego. 5 000,00 32/32 

120. P0141 Budowa chodnika na działce P25-194/10. 110 000,00 10/10 
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d) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone  
w rejonie Śródmieście. 

 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 

 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 

po weryf. 
Liczba 
głosów 

ważnych/ 
oddanych 

1. S0011 Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole 
Szkół Gastronomicznych, ul. Sienkiewicza 88. 

1 300 000,00 1316/1355 

2. S0021 Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki  
a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-
podwórzec na wzór ulic występujących na terenie Holandii, 
Skandynawii i Niemiec. 

1 400 000,00 890/899 

3. S0056 Rewitalizacja parku im. Sienkiewicza. 406 000,00 711/721 

4. S0038 Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia.  
Lokalizacja – skrzyżowania: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza,  
ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ul. Wigury, ul. Piotrkowska  
i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława Kostki/ 
ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza/ 
al. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza /ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza/ 
al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima, ul. Sienkiewicza/ 
ul. Traugutta.  

25 200,00 666/680 

5. S0008 Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej 
nawierzchni przy SP 70, ul. Rewolucji 1905r. nr 22. 

1 225 000,00 605/682 

6. S0006 Kompleks sportowo-rekreacyjny w „Pasażu Abramowskiego”.  
Lokalizacja – pasaż Abramowskiego pomiędzy ul. Kilińskiego  
i ul. Sienkiewicza, równolegle do ul. Abramowskiego – działka 139/29. 

555 000,00 575/586 

7. S0058 Rewitalizacja parków im. Staszica i im. Matejki wraz 
z monitoringiem poprawiającym bezpieczeństwo mieszkańców. 

1 150 000,00 550/566 

8. S0001 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14  
przy ul. Wigury 8/10. 

1 027 000,00 535/554 

9. S0089 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. 
woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii  
i Niemczech. 

1 600 000,00 486/490 

10. S0048 Profesjonalne oświetlenie reprezentacyjnych kamienic miejskich.  
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 41, 77, 100, 102, 106, 113, 153. 

1 114 000,00 437441 

11. S0015 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.  
Lokalizacja – pasaż Abramowskiego, między ul. Kilińskiego  
i Sienkiewicza. 

734 000,00 410/417 

12. S0028 Remont chodnika północnej pierzei ul. Narutowicza na odcinku  
od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego. 

850 000,00 387/409 

13. S0055 Plac zasilany zabawą.  
Lokalizacja – pasaż Rubinsteina. 

185 000,00 361/366 

14. S0063 Wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku  
od pl. Wolności do ul. Zielonej/ul. Narutowicza. 

164 500,00 358/361 

15. S0007 Oświetlenie zabytkowego budynku SP 1 i PG 1, ul. Sterlinga 24. 180 000,00 341/350 
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16. S0065 Zielone ściany.  
Lokalizacja – ściany szczytowe wybranych kamienic miejskich 
(nasadzenia na działkach należących do Miasta), działki miejskie – 
18 lokalizacji. 

47 700,00 339/344 

17. S0010 Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, boiska 
do siatkówki plażowej oraz zagospodarowanie przyszkolnego terenu 
ogólnodostępnego na cele rekreacyjne przy XXIX LO,  
ul. Zelwerowicza 38/44 

1 150 000,00 338/ 346 

18. S0057 Remont części pl. Komuny Paryskiej wraz ze skwerem. 310 000,00 338/345 

19. S0040 Popłyń rikszą przez Łódź.  
Lokalizacja - ul. Piotrkowska, Manufaktura, Księży Młyn, pałac Scheiblera, 
pałac Poznańskiego. 

403 000,00 333/334 

20. S0016 Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych  
w Śródmieściu jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
dzieci i młodzieży. 

200 000,00 331/334 

21. S0017 Zakup sprzętu informatycznego w celu dalszego rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i stosowania nowoczesnych technologii  
w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście.  
Lokalizacja –biblioteka główna i 13 filii. 

97 900,00 327/341 

22. S0002 Modernizacja szatni, remont korytarzy i łazienek oraz wymiana 
tynków w salach lekcyjnych w SP 173 przy ul. Sienkiewicza 46. 

385 000,00 321/328 
 

23. S0018 Rehabilitacja seniorów.  
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Kościuszki 29. 

38 275,00 317/340 

24. S0084 "Staszic" łączy generacje.  
Lokalizacja – Park im. Staszica. 

202 000,00 290/294 

25. S0078 Co po szkole? Świetlica czy ulica?  
Lokalizacja – Śródmieście. 

484 122,00 289/292 

26. S0079 Akcja „Zazielenianie dachów”. Ogród dachowy/Kawiarnia/Taras 
Widokowy – modelowa adaptacja strychu/dachu przy ul. Piotrkowskiej. 
Lokalizacja – w budynku remontowanym przez Miasto w ramach Programu 
"Mia100 Kamienic" lub innych obiektach przewidzianych do modernizacji 
wskazanych przez Miasto. 

2 000 000,00 288/294 

27. S0044 Wsparcie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej przy Parafii 
Rzymskokatolickiej św. Józefa, ul. Ogrodowa 22, Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. 

56 000,00 282/288 

28. S0060 Rewitalizacja i remont parku im. Staszica. 188 300,00 282/295 

29. S0099 "Fontanna Staszica" – odtworzenie i wykonanie istniejącej  
do lat 90-tych fontanny w stawie na terenie parku im. Staszica. 

90 000,00 280/284 

30. S0037 Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa 
drogowego dla Osiedla Matejki.  
Lokalizacja – ulice: Tamka, Matejki, Lubeckiego, Telefoniczna, Palki. 

40 000,00 279/285 

31. S0071 Uporządkowanie terenu otoczenia budynku szkolnego oraz założenie 
ogródka szkolnego przy SP 2 na Manhattanie. 

199 100,00 279/286 

32. S0025 Zieleń w zwartej zabudowie Śródmieścia, ul. Struga/ul. Wólczańska. 580 000,00 278/286 

33. S0014 Remont odtworzeniowy chodnika, ul. Brzeźna 12-18 oraz remont 
nawierzchni chodnika na ul. Brzeźnej 12-18 (obręb S8). 

141 000,00 267/320 

34. S0030 Wyposażenie w urządzenie usprawniające rehabilitację ruchową  39 275,00 260/288 
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z dolegliwościami u seniorów.  
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Narutowicza 37. 

35. S0042 Naprawa oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych  
oraz wózków dziecięcych chodników przy przejściach dla pieszych  
w okolicy Parku Staromiejskiego. 

17 547,83 250/254 

36. S0095 Szpaler drzew na ul. Narutowicza.  
Lokalizacja – w miejscu wyburzonej pierzei w okolicach „Kaskady”. 

40 878,00 249/253 

37. S0062 Ławki i drzewa na ul. Narutowicza od ul. Kilińskiego do ul. POW. 138 400,00 230/235 

38. S0003 Rozwój multimedialny seniorów w Domu Dziennego Pobytu,  
ul. Piotrkowska 203/205. 

4 000,00 227/245 

39. S0036 Wykup ziemi jest konieczny, aby uczeń był bezpieczny - zlecenie 
wyceny gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego. Dotyczy działek:  
S3-39/10, S3-65/4, S4. 

40 000,00 220/224 

40. S0100 Przyjazny pl. Dąbrowskiego. 11 000,00 218/223 

41. S0072 Wymiana starych podłóg parkietowych w SP 2, ul. Sienkiewicza 
137/139, na podłogi PCV. 

150 000,00 205/211 

42. S0027 Wykonanie projektu podwyższenia przystanku tramwajowego  
i autobusowego w rejonie pętli tramwajowej za numerem 130,  
ul. Narutowicza. 

175 000,00 198/211 

43. S0069 Bezpieczne przechodzenie przez ul. Narutowicza na odcinku między 
Radiostacją a ul. Kopcińskiego. 

310 000,00 198/204 

44. S0029 Modernizacja terenu posesji ul. Kilińskiego 141. 500 000,00 190/195 

45. S0086 Modernizacja boiska szkolnego, remont ogrodzenia, urządzenie  
mini parku dla uczniów, rozbudowa zewnętrznego monitoringu.  
Lokalizacja – PG 3, ul. Zacisze 7/9. 

1 000 000,00 190/195 

46. S0035 Remont chodnika.  
Lokalizacja – ul. Wierzbowa po stronie wschodniej na odcinku  
od ul. Jaracza do ul. Uniwersyteckiej. 

400 000,00 188/202 

47. S0066 Parking rowerowy na Lumumbowie. 80 000,00 188/188 

48. S0092 Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w parku  
im. Staszica w urządzenia do zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży. 

130 000,00 188/191 

49. S0013 Rozwój multimedialny (internet i dostęp do komputerów) seniorów 
w Domu Dziennego Pobytu, ul. Jaracza 36 

4 600,00 181/195 

50. S0054 Drzewa i separatory na ul. Uniwersyteckiej. 1 365 630,00 177/179 

51. S0090 Rewitalizacja tkanki społecznej poprzez rewitalizację tkanki 
architektonicznej, ul. Wschodnia 50. 

500 000,00 170/182 

52. S0096 Odnowienie, remont, zazielenienie i wyposażenie w elementy małej 
architektury pięciu podwórek śródmiejskich.  
Lokalizacja – Obszar realizacji lokalny, dzielnicowy z potencjałem wzrostu 
do rangi zadania ogólnomiejskiego. W szacowanym koszcie zadania planuje 
się wykonanie działań dla co najmniej pięciu podwórek. 

1 400 000,00 165/167 

53. S0074 Uporządkowanie terenu trawnika, położenie chodnika oraz remont 
chodnika.  
Lokalizacja – trawnik: narożnik ul. Pomorskiej i ul. Wschodniej przed nr 11 
przy ul. Pomorskiej, chodnik: ul. Wschodnia po str. wsch. od ul. Pomorskiej 
do nr 20 przy ul. Wschodniej i dalsze naprawy punktowe w kierunku  

140 000,00 162/166 
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ul. Północnej. 

54. S0076 Remont kuchni i stołówki szkolnej przy SP 175, ul. Pomorska 27. 270 000,00 149/152 

55. S0053 Przejścia dla pieszych po dwóch stronach przystanków.  
Lokalizacja – skrzyżowanie ul. Narutowicza/ul. Kopcińskiego,  
pl. Dąbrowskiego. 

16 000,00 146/151 

56. S0012 Rozwój multimedialny (odtwarzacze, aparat fotograficzny) 
seniorów w Domu Dziennego Pobytu, ul. Jaracza 36. 

1 400,00 138/159 

57. S0073 Jeden dzień – dwa światy.  
Lokalizacja – teren zielony u zbiegu Abramowskiego i Sienkiewicza. 

17 280,00 133/134 

58. S0046 Oświetlenie i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul. Tamka 16. 99 000,00 123/125 

59. S0022 Boisko do piłki siatkowej plażowej w ZSP 3 (ul. Kilińskiego 
159/163) – czyli plaża nie tylko do leżenia. 

70 000,00 121/123 

60. S0098 Wolna przestrzeń w parku im. Staszica. 30 000,00 111/112 

61. S0085 Ustawienie w centrum Łodzi słupów ogłoszeniowych do bezpłatnego 
plakatowania.  
Lokalizacja – Śródmieście. 

200 000,00 110/111 

62. S0033 Remont sali gimnastycznej oraz szatni dla uczniów w PG 5,  
ul. Sienkiewicza 117. 

470 000,00 108/109 

63. S0059 Poprawa bezpieczeństwa na fragmencie ul. Sienkiewicza.  
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza przy pl. Komuny Paryskiej. 

20 000,00 108/112 

64. S0068 Plac zabaw, al. Kościuszki 120. 136 000,00 106/106 

65. S0043 Poprawa bezpieczeństwa i możliwość rekreacji dla mieszkańców 
Śródmieścia na skwerze przy ul. 6 Sierpnia nr 5. 

60 000,00 104/104 

66. S0004 Remont pracowni matematycznych w ZSP 3  
przy ul. Kilińskiego 159/163. 

40 000,00 100/102 

67. S0075 Bieg Ulicą Piotrkowską – rozbiegana – zdrowa Łódź.  
Lokalizacja – ul. Piotrkowska, Las Łagiewniki, Park Staromiejski, Rynek 
Manufaktury. 

81 600,00 97/99 

68. S0094 Ławki przy ul. Tamka.  
Lokalizacja – skrzyżowanie ulic Tamka i Pomorskiej (działki 1/13 i 39/18) 
oraz skrzyżowanie działek 1/4, 39/10, 1/37, 39/27. 

3 000,00 97/99 

69. S0023 Modernizacja boisk zewnętrznych w ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 1 130 000,00 94/95 

70. S0097 Rewitalizacja podwórka przy ul. Nawrot 30. 300 000,00 93/94 

71. S0102 Modernizacja chodników i miejsc parkingowych po nieparzystej 
stronie al. Kościuszki na odcinku od ul. Zamenhofa do pasażu Rynkowskiej. 

850 000,00 93/95 

72. S0051 Przejście dla pieszych na ul. Uniwersyteckiej na wysokości nr 33. 4 000,00 89/89 

73. S0061 Rekultywacja trawników oraz montaż barierek przy ul. Narutowicza.  
Lokalizacja – południowa strona ul. Narutowicza od ul Lindleya  
do ul. Wierzbowej. 

34 782,00 89/92 

74. S0005 Gra terenowa „Nauki ścisłe w ZSP 3” przy ul. Kilińskiego 159/163. 7 000,00 83/85 

75. S0019 Zagospodarowanie podwórka. Utwardzenie nawierzchni stanowiącej 
plac manewrowy i dojazd dla samochodów do garaży, komórek  
i śmietników oraz stworzeniu miejsc parkingowych dla samochodów 
wolnostojących.  

1 344 000,00 83/85 
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Lokalizacja – podwórko przy czterech wspólnotach:  
ul. Uniwersytecka19/21, 23/24/27, 29/31 i 33/35. 

76. S0034 Modernizacja części boiska szkolnego PG 5, ul. Sienkiewicza 117. 73 000,00 78/78 

77. S0047 Remont muru oporowego z ogrodzeniem – plac zabaw  
przy ul. Tamka 16. 

125 436,00 73/73 

78. S0101 Tablica interaktywna. Lokalizacja – ZSP 3 (pracownia języka 
niemieckiego). 

5 000,00 73/74 

79. S0039 Budowa placu zabaw na działce S2-133/25 oraz uregulowanie 
sprawy wyprowadzania psów na terenie działki S2-133/14 poprzez 
postawienie koszy na ekskrementy i regularne ich opróżnianie. 

217 000,00 70/73 

80. S0050 Dodatkowe studzienki odpływowe na pl. Pokoju. 475 000,00 68/69 

81. S0041 Parking wewnątrzosiedlowy.  
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza tuż przy skrzyżowaniu z ul. Brzeźną,  
w pasażu Abramowskiego. 

50 000,00 56/56 

82. S0031 Budowa ogrodzenia.  
Lokalizacja – ogrodzenie wokół boiska należącego do PG 5,  
ul. Sienkiewicza 117. 

64 000,00 52/52 

83. S0064 Rekultywacja trawników na ul. Narutowicza.  
Lokalizacja – ul. Narutowicza na wysokości posesji 69 i 75. 

36 258,00 51/52 

84. S0088 Odnowienie podwórek śródmiejskich.  
Lokalizacja – ul. Włókiennicza 14, ul. Piramowicza 8. 

276 000,00 51/54 

85. S0091 "Śpiew, taniec… miasto!".  
Lokalizacja – ul. Piotrkowska (od ul. Struga do ul. Zamenhoffa), amfiteatr 
w Parku Julianowskim. 

44 100,00 46/46 

86. S0032 Budowa ogrodzenia.  
Lokalizacja – ogrodzenie przed budynkiem PG 5 od strony ul. Sienkiewicza 
117. 

30 000,00 44/44 

87. S0070 "Człowieku, nie śmieć" – zakup i ustawienie dwóch koszy na śmieci 
na rogu al. Kościuszki i al. Mickiewicza (obręb S7, działki 19/21, 19/43  
i 19/23). 

5 000,00 44/45 

 
 
e) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone  

w rejonie Widzew. 
 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 

 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 

po weryf. 
Liczba 
głosów 

ważnych/ 
oddanych 

1. W0080 Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: Ćwikli ńskiej, 
Gorkiego, Gogola i ks. Wujaka. 

1 750 000,00 4217/4564 

2. W0073 Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim.  
Lokalizacja – działki: 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasu 
Widzewskiego). 

850 000,00 4158/4471 

3. W0066 Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka – 
remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, 

165 000,00 3969/4299 
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wyniesione przejście dla pieszych. 

4. W0131 Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci  
w PM 206.  
Lokalizacja – ul. Lermontowa 7. 

43 918,00 3646/3988 

5. W0085 Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie 
brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż zaplecza 
szatni i sanitariatów do obsługi funkcjonujących boisk sportowych, zakup  
i montaż kamer wizyjnych na terenie działek nr 5/55, nr 9/65, nr 3/225 
położonych w obrębie W20.  
Lokalizacja – rejon ul. ks. Wujaka, ul. Dostojewskiego, ul. Ćwikli ńskiej. 

419 600,00 3562/3890 

6. W0094 Kompleks sportowo-edukacyjno-przyrodniczy przy SP 149 z klasami 
integracyjnymi, ul. Tatrzańska 69a. 

1 055 469,84 2566/3077 

7. W0086 Budowa terenów rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnych dla 
społeczności lokalnej osiedla Janów i Olechów.  
Lokalizacja – teren dookoła budynku PG 36. 

600 000,00 2101/2191 

8. W0049 Budowa kompleksu sportowego na terenie SP 204, ul. Gajcego 7/11. 1 480 000,00 2006/2059 

9. W0098 "Aktywni Razem" – Osiedlowe Centrum Rekreacyjno – Integracyjne.  
Lokalizacja – PG 31, ul. Grota-Roweckiego 1. 

940 000,00 1773/2012 

10. W0054 "Na placu zabaw dla dzieci – miło i radośnie czas leci".  
Lokalizacja – Park Podolski, między ul. Tatrzańską a al. Śmigłego-Rydza. 

510 000,00 1771/2048 

11. W0093 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy SP 193, ul. Standego 1. 850 000,00 1646/1854 

12. W0023 Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalne na Księżym Młynie  
przy SP 29, ul. Przędzalniana 70. 

1 410 000,00 1582/1654 

13. W0019 Boisko marzeń – zróbmy je razem. Remont i modernizacja boiska 
szkolnego i terenu wokół boiska.  
Lokalizacja – boisko wielofunkcyjne i teren wokół boiska przy SP 33,  
ul. Lermontowa 7. 

530 000,00 1388/1465 

14. W0102 Skwer gier miejskich dla osiedla Olechów-Janów.  
Lokalizacja – ul. Skrzetuskiego. 

1 515 000,00 1267/1321 

15. W0037 Park Osiedlowy.  
Lokalizacja – teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki.  

127 000,00 1134/1202 

16. W0021 Remont ul. Pomorskiej na terenie osiedla Nowosolna. 2 750 000,00 1131/1170 

17. W0035 Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Czwórka”.  
Lokalizacja - SP 4, al. Piłsudskiego 101 

191 790,00 1054/1186 

18. W0007 Komputeryzacja biblioteki i zakup książek do bibliotek na 
Stokach.  
Lokalizacja – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia 1 i Filia 7, 
ul. Skalna 2. 

50 000,00 1053/1083 

19. W0001 Budowa połączenia ul. Nurta-Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego – 
drogi dojazdowej do osiedla mieszkalnego.  
Lokalizacja – działka 198/12 i 204/10 w obrębie W-30. 

500 000,00 1036/1118 

20. W0012 Linia autobusowa łącząca osiedla: Widzew Wschód i Mileszki. Trasa: 
Feliksin, Dworcowa, Feliksińska, Wieńcowa, Rokicińska, Malownicza, 
Wiączyńska, Nowosolna, Pomorska, Frezjowa, Kosodrzewiny, Transmisyjna, 
Rokicińska. 

2 652 348,11 991/1016 

21. W0041 Wykonanie elewacji budynku PM 137, ul. Grota-Roweckiego 6. 92 250,00 979/1153 

22. W0047 Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Piasta Kołodzieja 
do ul. Brodatego oraz od ul. Zakładowej do ul. Odnowiciela. 

225 000,00 959/1036 

23. W0014 Budowa i remont chodników wokół SP 199, ul. Elsnera 8. 200 000,00 942/963 

24. W0115 Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa – 
plac zabaw, otwarta siłownia, dodatkowe nasadzenia oraz nowe meble 

425 000,00 927/986 
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parkowe. 

25. W0104 Budowa boiska piłkarskiego – Widzew „Niciarniana”.  
Lokalizacja – działka W15-6/3. 

835 000,00 925/951 

26. W0110 Budowa Piknikparku w Dolinie Łódki. Lokalizacja – ul. Beskidzka 
172. 

968 000,00 918/1130 

27. W0099 Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej wzdłuż ul. Niciarnianej  
od al. Piłsudskiego do ul. Józefa. 

350 000,00 911/926 

28. W0038 Szatnia uczniowska SP 4, al. Piłsudskiego 101 (działka W26-33/2). 117 500,00 906/1033 

29. W0004 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy SP 139 przy ul. Giewont 28. 1 270 000,00 833/859 

30. W0071 Utworzenie przestrzeni wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjnej.  
Lokalizacja – Widzew-Olechów, działki: W35-52/2, W35-50/18. 

200 000,00 827/855 

31. W0040 Budowa chodnika wraz z zatokami parkingowymi i parkingiem,  
ul. Milionowa od ul. Haśka do ul. Lodowej. 

1 050 360,00 814/833 

32. W0062 Położenie nowej nawierzchni na ul. ks. Wujaka wraz  
z towarzyszącym jej chodnikiem dla ruchu pieszego. 

418 237,50 783/808 

33. W0088 Outdoor Fitness – siłownia na świeżym powietrzu od juniora  
do seniora, łącząca pokolenia, pobudzająca aktywność fizyczną, bezpłatna, 
bez ograniczeń, bez wymogów wieku czy określonego statusu społecznego. 
Lokalizacja – park miejski „Źródła Olechówki” w obrębie ul. Odnowiciela  
i ul. Świdnickiego. 

150 500,00 777/813 

34. W0065 Boisko wielofunkcyjne na terenie PG 33.  
Lokalizacja – ul. Janosika 136 i ul. Chałubińskiego 16. 

870 000,00 762/790 

35. W0039 Naprawa chodnika miejskiego przez wymianę płyt; chodnik  
od ul. Milionowej w kierunku TESCO. 

200 000,00 732/748 

36. W0121 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy PG 28,  
ul. Kopcińskiego 54. 

1 100 000,00 711/778 

37. W0118 Częściowa modernizacja Centrum Starego Widzewa w kwadracie 
ulic: Szpitalna, Piłsudskiego, Niciarniana, Józefa oraz przyległych.  

800 000,00 707/763 

38. W0106 Stworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Olechów-Janów.  
Lokalizacja – ul. Kmicica. 

50 000,00 704/752 

39. W0070 Utworzenie kładek nad wodociągiem z podjazdami dla wózków, 
rowerów.  
Lokalizacja – działki na Widzewie-Olechowie: W35-37/23, W35-38/21, 
W35-215/7. 

120 000,00 703/738 

40. W0056 Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci powyżej 1. roku życia 
„Radosne podwórko”.  
Lokalizacja – PM 156, ul. Tatrzańska 59. 

301 344,00 674/766 

41. W0044 Budowa oświetlenia ulicznego, droga łącząca ul. Haśka  
z ul. Milionową; chodnik łączący ul.Przybyszewskiego z ul. Milionową. 

360 000,00 672/685 

42. W0010 Wykonanie remontu chodników i uliczek dojazdowych do kompleksu 
budynków w rejonie ul. Niciarniana 12/14, 16, 18/20 i 22, ul. Kazimierza 7, 9, 
11 i 16, al. Piłsudskiego 124/136, ul. Józefa 21, 23 i 25. 

2 141 000,00 663/683 

43. W0079 Stoki dla Aktywnych.  
Lokalizacja – Park im. gen. Zaruskiego przy ul. Giewont. 

373 000,00 655/673 

44. W0043 Budowa chodnika uzupełniającego i stanowisk parkingowych,  
ul. Lodowa od ul. Przybyszewskiego do ul. Milionowej. 

1 433 950,00 652/662 

45. W0083 Budowa parku rozrywki na powietrzu dla osób starszych na terenie 
Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej,  
ul. Przybyszewskiego 255/267. 

25 000,00 639/656 

46. W0059 Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w parku  1 624 052,90 603/624 
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„Nad Jasieniem”. Lokalizacja – Park „Nad Jasieniem” (działka: W26-133/1). 

47. W0101 Plac zabaw dla dzieci „Wyspa Piratów”.  
Lokalizacja – działka 41/13, okolice ul. Dąbrówki 8 i ul. Ziemowita. 

480 000,00 602/628 

48. W0112 Naprawa ogrodzenia terenu PG 33.  
Lokalizacja – ul. Janosika 136, ul. Chałubińskiego 16. 

330 000,00 597/626 

49. W0006 Boisko wielofunkcyjne przy SP 202 przy ul. Grabińskiej 3. 1 100 000,00 587/613 

50. W0013 Termomodernizacja wraz z wymianą dachu strażnicy OSP Łódź – 
Sikawa przy ul. Janosika 158/160. 

297 500,00 580/598 

51. W0028 Plac sportów miejskich (Street workout park).  
Lokalizacja – park nad Jasieniem. 

111 987,00 570/579 

52. W0031 Instalacja sygnalizacji świetlnej lub zmiana oznakowania pionowego.  
Lokalizacja – skrzyżowanie ulic Fabrycznej i Przędzalnianej. 

400 000,00 549/573 

53. W0051 Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie ogrodu 
przedszkolnego PM 4, ul. Kmicica 5. 

191 673,36 542/577 

54. W0084 Przystosowanie Biblioteki Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 
Domu Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 255/267 do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i starszych. 

20 000,00 535/542 

55. W0081 Uruchomienie bezprzewodowej sieci internetowej dla mieszkańców 
Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej,  
ul. Przybyszewskiego 255/267. 

63 552,24 527/536 

56. W0024 "X Estrada Giewont Łódź-Stoki 2014 – rodzinny piknik sportowy”.  
Lokalizacja – park im. gen. Zaruskiego,ul. Giewont 28. 

46 300,00 518/533 

57. W0026 "Razem po lekcjach" – punkt bezpłatnych korepetycji szkolnych.  
Lokalizacja – SP 203, ul. Pomorska 437.  

16 790,00 512/529 

58. W0053 Gimnazjum nr 32 (ul. Fabryczna 4) szkołą na miarę XXI wieku. 1 030 000,00 494/509 

59. W0017 Zagospodarowanie terenu przed blokiem 447 i 448  
przy ul. Adwentowicza 6 i 8 wraz z budową miejsc parkingowych.  

337 000,00 460/481 

60. W0008 Wykorytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Byszewskiej 37  
na długości 1000 m w obrębie W-46. 

250 000,00 428/469 

61. W0123 Skatepark na Stokach.  
Lokalizacja – skrzyżowanie ul. Zaruskiego i ul. Dębowskiego lub inna 
lokalizacja w okolicy Parku im. Zaruskiego. 

1 000 000,00 428/444 

62. W0057 Aktywizacja psychoruchowa seniorów.  
Lokalizacja – Domy Dziennego Pobytu: ul. Ćwikli ńskiej 18, ul. Smetany 4, 
ul. Grota-Roweckiego 30. 

60 120,00 423/446 

63. W0016 Wykonanie oświetlenia istniejącej ul. Nurta Kaszyńskiego. 60 000,00 398/413 

64. W0050 Urządzenie w budynku PM 4 szatni dla dzieci w wieku 3-6 lat, 
wymiana stołów i krzeseł dla dzieci. Lokalizacja - ul. Kmicica 5. 

42 600,00 396/430 

65. W0009 Remont ul. Neonowej, Elany, Stylonowej oraz wszystkich chodników 
w rejonie tych ulic. 

2 995 000,00 393/404 

66. W0096 Miejsce postojowe dla samochodów osobowych.  
Lokalizacja – wzdłuż ul. Rocha Kowalskiego. 

219 967,48 391/402 

67. W0027 Budowa miejsc postojowych w ciągu al. Hetmańskiej po zachodniej 
stronie, na odcinku od ul. H. Brodatego do ul. Zakładowej. 

200 000,00 382/400 

68. W0133 Modernizacja tarasu i terenu ogrodu PM 138 – remont tarasu, 
chodników i drogi wewnętrznej, schodów wejściowych, wykonanie zieleni  
w ogrodzie i wzbogacenie placu zabaw.  
Lokalizacja – ul. Przędzalniana 40. 

198 000,00 363/381 

69. W0082 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej w górnej zlewni kolektora sanitarnego VII obejmującej teren osiedli 

860 000,00 356/367 
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Nowosolna i Mileszki.  
Lokalizacja – ulice: Pomidorowa, Dyniowa, Arniki, Henrykowska, Hyrna, 
Listopadowa, Taborowa, Malownicza, Brzezińska, Pomorska, Kosodrzewiny. 

70. W0078 Boisko wielofunkcyjne przystosowane do zajęć z uczniami 
niepełnosprawnymi w PG 30 z oddziałami integracyjnymi,  
ul. Nowogrodzka 6/14. 

537 180,40 355/366 

71. W0126 Rekreacja dla wszystkich – budowa placu zabaw i siłowni na 
otwartym powietrzu na działce nr W41-349 przy ul. Taborowej 97g,  
Łódź – Andrzejów. 

250 040,50 354/367 

72. W0046 Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Grabińskiej. 900 000,00 348/366 

73. W0077 Miejsce postojowe dla samochodów osobowych  
przy ul. Skrzetuskiego 9. 

100 000,00 341/363 

74. W0045 Rozbudowa drogi gminnej ul. Selekcyjnej. 680 000,00 338/353 

75. W0015 Osiedlowe Centrum Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji – budowa 
boiska do siatkówki plażowej przy SP 203, ul. Pomorska 437, działka 234/13. 

23 150,00 335/342 

76. W0120 Idee Baden–Powella w parku Baden–Powella. 560 000,00 334/338 

77. W0090 Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki.  
Lokalizacja – istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami 
przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43. 

214 822,00 333/340 

78. W0060 Ćwiczenia rehabilitacyjne na przyrządach.  
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Ćwikli ńskiej 18. 

41 175,00 325/381 

79. W0097 Projekt architektoniczny adaptacji ul. Miedzianej na miejsce 
przyjazne mieszkańcom z naciskiem na podniesienie atrakcyjności okolicy 
i zwiększenie bezpieczeństwa.  
Lokalizacja – ul. Miedziana od ul. Wodnej do ul. Przędzalnianej. 

2 150 000,00 323/328 

80. W0072 Budowa chodników w Parku nad Jasieniem 1 276 000,00 315/324 

81. W0119 Wiosenne porządki – likwidacja śmieci z lasów, łąk i innych 
terenów zielonych.  
Lokalizacja – Osiedle Nowosolna. 

11 500,00 308/317 

82. W0130 Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców 
osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Nurta-Kaszyńskiego oraz Piwnika 
„Ponurego”. 

1 078 000,00 307/312 

83. W0063 Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych polegające  
na budowie boiska wielofunkcyjnego do gier małych oraz placu zabaw na 
osiedlu Zarzew przy ul. Nurta Kaszyńskiego. 

530 000,00 305/312 

84. W0032 Wymiana uszkodzonej nawierzchni i naprawa studzienek 
kanalizacyjnych.  
Lokalizacja – cała ul.Popowskiego i wokół wieżowców ul. Fabryczna 16a  
i ul. Popowskiego 5.  

400 000,00 296/312 

85. W0033 Budowa ok. 60 miejsc postojowych. Lokalizacja – ul. Popowskiego. 227 750,00 286/297 

86. W0030 Udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicy Neonowej i ul. Józefa 17. 30 000,00 281/292 

87. W0076 Wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń usprawniających dla 
seniorów.  
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30. 

9 770,00 280/302 

88. W0074 Plac zabaw dla dzieci. Lokalizacja – tył bloku na ul Józefa 17.  64 000,00 279/292 

89. W0002 Utwardzenie płytami betonowymi nawierzchni ul. Krokusowej na 
odcinku od ul. Telefonicznej do ul. Graniowej. 

1 400 000,00 263/280 

90. W0003 Budowa oświetlenia ul. Wodospadowej na odcinku od nr 22 do nr 54. 150 000,00 260/272 

91. W0005 Budowa ul. Piasta Kołodzieja wraz z infrastrukturą na odcinku  
350 metrów na północ  

1 400 000,00 258/272 
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od ul. Zakładowej.  
Lokalizacja – działka nr W35-9/7 na osiedlu Olechów. 

92. W0128 Warsztaty graffiti dla dzieci i młodzieży z osiedla Stoki/Sikawa  
oraz z Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Krokusowej i z Domu Dziecka  
przy ul. Giewont 28a. 

20 000,00 257/268 

93. W0069 Utworzenie bezpiecznej strefy wjazdu do wewnątrz osiedla  
z wyniesionymi przejściami dla pieszych i rowerzystów.  
Lokalizacja – działki: W35-52/2, W34-137/26, W34-111/2. 

210 000,00 245/249 

94. W0125 Plac sportowo-rekreacyjny z trybuną i oświetleniem oraz altaną  
w PM 10, ul. Przędzalniana 70. 

216 713,70 244/260 

95. W0036 Budowa utwardzenia terenu przy jezdni przy budynkach 
zlokalizowanych przy ul. Przybyszewskiego 252, 254 i 258. 

198 656,00 243/248 

96. W0042 Budowa zatoki parkingowej z dojściami, wzdłuż ulicy miejskiej,  
przy posesji ul. Milionowa 104. 

178 900,00 237/244 

97. W0095 Przebudowa ul. Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej 
do ul. Lawinowej. 

1 041 318,00 217/228 

98. W0075 Aktywizacja psychoruchowa seniorów.  
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30. 

6 420,00 208/225 

99. W0122 Ogród jordanowski przy ul. Pomarańczowej. 53 700,00 188/197 

100. W0091 Instalacja oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Tymienieckiego 
przebiegającym wzdłuż Parku nad Jasieniem.  
Lokalizacja – działka W26-134/4 i 134/3, od Parku nad Jasieniem wzdłuż 
stawu w kierunku posesji ul. Tymienieckiego 33a. 

100 000,00 184/195 

101. W0103 Budowa chodnika na ul. ks. biskupa Tymienieckiego, na odcinku 
pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Przędzalnianą, z kostki ułożonej na 
podbudowie z kruszywa i wzmocnionym podłożu z gruntu stabilizowanego 
cementem wraz z ułożeniem krawężników/obrzeży oraz wykonaniem koryta 
w gruncie (budowa w pasie drogowym ulicy). 

1 000 000,00 183/186 

102. W0058 Rozwój multimedialny seniorów. Lokalizacja – Dom Dziennego 
Pobytu, ul. Ćwikli ńskiej 12. 

4 250,00 177/187 

103. W0048 Budowa utwardzenia pobocza jezdni. Lokalizacja – na działkach 
628/2, 571/11, 573/1, 572/3 (W-21) przy posesji ul. Lodowa 46.  

23 060,00 173/177 

104. W0105 Przebudowa ul. Bolka Świdnickiego. 75 000,00 159/171 

105. W0068 Utwardzenie ul. Wendy na terenie osiedla Nowosolna na odcinku  
od ul. Pomorskiej do ul. Maltańskiej. 

300 000,00 149/153 

106. W0132 Modernizacja dróg wyjazdowych prowadzących na tyły budynku  
oraz drogi za budynkiem posesji mieszczącej się w Łodzi przy ul. Pieniny 
16/20. Naprawa chodnika prowadzącego do wejścia na klatkę schodowa  
przy ul. Pieniny 20. 

65 670,72 143/147 

107. W0089 "Nowosolna wczoraj i dziś".  
Lokalizacja – osiedle Nowosolna. 

22 000,00 142/150 

108. W0061 Położenie nakładki asfaltowej na ul. Tołstoja (osiedle Andrzejów). 350 000,00 140/150 

109. W0018 Rewitalizacja dojazdu do posesji położonych przy ul. Zbiorczej 2 i 2a, 
al. Piłsudskiego 89 oraz ich najbliższego otoczenia.  
Lokalizacja – uliczka stanowiąca dojazd do ww. numerów posesji. 

555 500,00 134/137 

110. W0087 Rozwój multimedialny seniorów w Domu Dziennego Pobytu,  
ul. Smetany 4. 

4 600,00 129/140 

111. W0034 Naprawa i modernizacja murków oporowych – zaplecze 
nieruchomości, ul. Szczytowa 3/9 od klatki 3 do 9 oraz odcinek murku wzdłuż 
szczytu klatki nr 9. 

25 832,41 127/132 

112. W0025 Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Dobrej. 180 000,00 124/127 
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113. W0117 Montaż ogrodzeń wokół śmietników przy nieruchomościach 
gminnych ul. Zbocze 1/3, Skalna 5 oraz Pieniny 2/4/6. 

6 600,00 110/112 

114. W0114 Przystosowanie betonowego boiska do gry „bike-polo”.  
Lokalizacja – Park 3. Maja (betonowe boisko, działka nr W15-3/1). 

8 700,00 109/116 

115. W0011 Budowa nowej jezdni asfaltowej lub z płyt eko (z podbudową)  
oraz chodników na ul. Sędziwoja w szlaku obecnej jezdni gruntowej, długość 
drogi 300 mb., szerokość 14 mb. 

343 805,00 105/109 

116. W0127 Umieszczenie estetycznych tablic informacyjnych dotyczących zasad 
segregowania śmieci przy śmietnikach na osiedlu Stoki (rejon ulic: 
Telefoniczna/Pieniny/Zbocze/ Dębowskiego/Szczytowa). 

4 100,00 83/85 

117. W0029 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszego  
przy ul. Lodowej od posesji nr 88 (przystanek autobusowy 69) do posesji  
nr 94 (wjazd na posesję). 

180 000,00 74/77 

118. W0113 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia  
ul. Szancera oraz wykonania oświetlenia ledowego tej ulicy. 

240 000,00 63/65 

119. W0111 Wytyczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców.  
Lokalizacja – ul. Łęczycka 4/6/8. 

380 000,00 60/64 

120. W0116 Remont podwórka i budowa placu zabaw na dziedzińcu posesji  
przy ul. Kilińskiego 136. 

150 000,00 43/44 

 
 
 

f) Wyniki głosowania na propozycje zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do budżetu 
obywatelskiego. 

 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 
 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 
po weryf. 

Liczba 
głosów 

ważnych/ 
oddanych 

1. L0095 Poprawa warunków bytowych zwierząt w łódzkim schronisku.  
Lokalizacja – ul. Marmurowa 4.  

1 000 000,00 12247/12432 

2. L0145 Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego 
Internetu WiFi na terenie miasta.  

500 000,00 12029/12127 

3. L0082 Łódzki rower miejski.  3 117 500,00 8776/8819 

4. L0069 Prowadzenie banku żywności w Łodzi. 200 000,00 6245/6595 

5. L0031 "Promenada Bałucka".  
Lokalizacja – ul. Zachodnia. 

508 933,90 6049/6105 

6. L0011 Akademia Koszykówki Marcina Gortata.  
Lokalizacja – sześć wybranych szkół podstawowych na terenie całego 
Miasta. 

120 000,00 4930/5196 

7. L0016 Utworzenie „Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji 
Nieba” w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym.  
Lokalizacja – ul. Pomorska 16.  

480 000,00 4835/4878 

8. L0193 Rewitalizacja Starego Rynku wraz z otoczeniem. 2 080 000,00 4530/4569 

9. L0007 Targ owocowo-warzywny producentów żywności ekologicznej  
na Starym Rynku.  
Lokalizacja – płyta Starego Rynku , działka B47-360/3.  

1 000 000,00 4149/4185 
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10. L0024 Budowa ścieżki zdrowia w parku na Zdrowiu. 100 000,00 4145/4179 

11. L0014 Otwarty plac zabaw i boisko dla młodzieży i dorosłych – róg  
ul. Czechosłowackiej i ul. Niciarnianej. 
Lokalizacja – ZSS nr 4, ul. Niciarniana 2a, plac za budynkiem, działka 
WD 14 i 15.  

750 000,00 3909/3952 

12. L0054 Baza sportowa dla ekstraligi rugby pod kątem przygotowań 
olimpijskich.  
Lokalizacja – SMS im. K. Górskiego, ul. Milionowa 12.  

2 000 000,00 3475/3529 

13. L0025 Przebudowa basenu wraz z zapleczem przy SP 190,  
ul. Malczewskiego 37/47. 

3 811 999,91 3467/3616 

14. L0059 Budowa parkingu przy Dworcu Łódź-Kaliska – w kwartale ulic: 
Karolewska, al. Włókniarzy, al. Bandurskiego.  

2 060 000,00 3353/3367 

15. L0108 Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej Olechów-Widzew.  
Lokalizacja – ul. Zakładowa do al. Hetmańskiej, al. Książąt Polskich,  
ul. Przybyszewskiego, ul. Augustów do ul. Rokicińskiej.  

3 300 000,00 3099/3122 

16. L0070 Dotacje na remont kamienic wpisanych do rejestru zabytków nie 
będących własnością gminy na przeprowadzenie prac konserwatorskich. 

3 000 000,00 3084/3103 

17. L0167 Cztery koła ratunkowe.  
Lokalizacja – Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi łódzkiej – 
prowadzone przez fundację GAJUSZ, ul. Dąbrowskiego 87. 

132 000,00 3080/3140 

18. L0149 Modernizacja obiektu „Anilana” przy ul. Sobolowej. 2 030 000,00 3021/3066 

19. L0207 „Przystanki są dla ludzi” – doposażenie 150 śródmiejskich 
przystanków MPK w estetyczne ławeczki, kosze na śmieci oraz tablice  
z rozkładami jazdy na słupkach mocowane do elewacji budynków.  
Lokalizacja – 150 wybranych przystanków.  

706 000,00 2973/3019 

20. L0038 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży 
poprzez zorganizowane formy opieki: np. prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego, zorganizowanej pracy ulicznej, klubów młodzieżowych, itp. 

1 980 000,00 2848/2873 

21. L0168 Łodzianie dla Dzieci.  
Lokalizacja – Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej – 
prowadzone przez fundację GAJUSZ, ul. Dąbrowskiego 87. 

70 000,00 2787/2843 

22. L0035 Utworzenie miejsc postojowych przy szpitalu miejskim  
im. Jonschera, ul. Milionowa 14.  
Lokalizacja – ul. Milionowa W29-43/3, W25-169/6 i 169/17, ul. Łęczycka 
G5-7/15, ul. Milionowa W29-250/31.  

300 000,00 2736/2761 

23. L0175 Bezpłatne toalety w przestrzeniach publicznych.  
Lokalizacja – Park Staromiejski, Park 3 Maja, pl. Dąbrowskiego,  
pl. Wolności, Park im. J. Poniatowskiego. 

584 000,00 2692/2735 

24. L0156 Szkolenie 12 grup młodzieżowych ŁKS (312 osób) chłopców  
w wieku od 7 do 19 lat, w piłce nożnej wraz z organizacją obozu i turnieju. 
Lokalizacja – ul. Minerska. 

814 736,00 2637/2807 

25. L0090 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej na odcinku  
od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej. 

590 000,00 2602/2621 

26. L0041 Budowa gimnastyczno-rekreacyjnego parku sportowego.  
Lokalizacja – Park Staromiejski (ul. Zachodnia, ul. Ogrodowa), Park 
Źródliska (ul. Fabryczna, ul.Przędzalniana, al. Piłsudskiego), Park 
Poniatowskiego (al. Włókniarzy, ul. Parkowa, ul. Żeromskiego).  

79 500,00 25062541 
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27. L0143 Nowy Stary Rynek. Remont nawierzchni Rynku Starego Miasta 
oraz dodanie nasadzeń. 

785 000,00 2478/2506 

28. L0187 Przywrócenie kursowania autobusów nocnych we wszystkie dni 
tygodnia co pół godziny.  

4 320 000,00 2277/2295 

29. L0017 Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na głównej alei w parku  
na Zdrowiu oraz na ul. Orlicz-Dreszera.  
Lokalizacja – aleja główna parku na Zdrowiu na odcinku od parkingu  
na ul. Srebrzyńskiej do mostku obok stawu oraz ul. Orlicz-Dreszera 
przechodząca przez park.  

1 280 000,00 2222/2240 

30. L0151 Budowa basenu krytego przy SP 55, ul. Mackiewicza 9. Prace 
przygotowawcze – opracowanie koncepcji architektonicznej i rozpoczęcie 
prac budowlanych. 

2 615 000,00 2211/2304 

31. L0057 Uruchomienie regularnego połączenia autobusowego łączącego 
Port Lotniczy Łódź z dworcem Łódź-Kaliska oraz ścisłym centrum Łodzi.  
Lokalizacja – trasa: Port Lotniczy, al. Waltera-Janke, ul. Bandurskiego,  
al. Mickiewicza.  

499 799,00 2187/2205 

32. L0074 Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych  
w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne 
stwierdzonych wad postawy.  
Lokalizacja – 25 szkół z terenu Łodzi. 

300 000,00 2181/2210 

33. L0173 Pilotażowy program Monitoringu Miasta. 1 458 000,00 2115/2130 

34. L0148 Skatepark dla Łodzi. Lokalizacja – Park „Stawy Jana”,  
ul. Rzgowska 247. 

1 006 000,00 2104/2202 

35. L0121 Przywrócenie kursowania linii nocnych co 30 minut w godzinach 
23:00 – 1:00. 

1 417 829,14 2076/2093 

36. L0181 „Stadion fair play na Widzewie” – organizacja spotkań dzieci  
i młodzieży na meczach Widzewa, przy al. Piłsudskiego 138 w roku 2014 
– program edukacyjny dot. m.in. bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży  
do lat 16.  
Lokalizacja – al. Piłsudskiego 138.  

691 960,00 2071/2091 

37. L0132 Remont al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Konstantynowskiej 
do ul. Drewnowskiej oraz ul. Drewnowskiej na odcinku od al. Unii 
Lubelskiej do ul. Zana.  

4 999 999,20 2021/2043 

38. L0160 Clown Toto w szpitalu.  
Lokalizacja – łódzkie szpitale dziecięce. 

5 000,00 1990/2024 

39. L0058 Centrum tenisowo-rekreacyjne przy Chojeńskim Klubie 
Sportowym. 

3 000 000,00 1934/2026 

40. L0004 Przebudowa i rozbudowa budynku po ZSO 9 o szyb windowy  
i przedsionek, związanych ze zmianą sposobu jego użytkowania na 
specjalistyczny ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny Fundacji Pomocy 
Dzieciom „Kolorowy Świat” oraz budowa miejsc postojowych i podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych.  
Lokalizacja – Żabia 10/12. 

1 125 120,11 1915/1929 

41. L0018 Uruchomienie Łódzkiej Sieci Dzielnicowych Banków Czasu – 
umożliwienie mieszkańcom Łodzi świadczenia sobie nawzajem 
sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.  
Lokalizacja – wszystkie dzielnice miasta. 

135 000,00 1913/1964 

42. L0026 Nowoczesny informator – mapa zabytków, najciekawsze miejsca  
i osobistości łódzkiej ziemi.  

355 000,00 1911/1933 
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Lokalizacja – głównie centrum miasta. 

43. L0164 Centrum Szkoleń Zawodowych i Rozwoju Osobistego.  
Lokalizacja – ZSP 19 im. Karola Wojtyły.  

4 423 700,00 1898/1919 

44. L0200 Budowa publicznej platformy Internetu bezpośredniego LOL (Lodz 
On-Line). 

500 000,00 1855/1872 

45. L0106 Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Wróblewskiego  
na odcinku pomiędzy al. Politechniki a ul. Proletariacką.  

2 330 000,00 1814/1825 

46. L0158 Modernizacja miasteczka ruchu drogowego przy ul. Parkowej 1 – 
utworzenie Centrum Ruchu Rowerowego wraz z Muzeum Dziwnych 
Rowerów. 

2 517 429,00 1800/1839 

47. L0075 Poprawa dostępności przystanków komunikacji zbiorowej  
oraz bezpieczeństwa w ich rejonie poprzez utworzenie dodatkowych, 
wyniesionych przejść dla pieszych po obu stronach przystanków.  
Lokalizacja – przystanki: ul. Narutowicza/pl. Dąbrowskiego,  
ul. Narutowicza/ul. Tramwajowa, ul. Narutowicza/ul. Kopcińskiego,  
al. Kościuszki/ul. Struga, al. Kościuszki/ul. Zielona,  
ul. Franciszkańska/ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego/ 
ul. Zgierska, ul. Zgierska/targowisko Dolna.  

85 400,00 1744/1775 

48. L0034 Modernizacja sali gimnastycznej dużej w PG 31 im. Szarych 
Szeregów, ul. Grota Roweckiego 1.  

300 000,00 1737/1850 

49. L0040 Sadzenie kwiatów (po uprzątnięciu) w donicach betonowych  
na terenie naszego miasta.  
Lokalizacja – Biblioteka Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14; Dworzec Łódź-
Kaliska; al. Piłsudskiego 7; Park Śródmiejski, Atlas Arena, Łódzki Dom 
Kultury; pomnik kard. Wyszyńskiego (Retkinia); Dom Seniora,  
ul. Krzemieniecka.  

15 000,00 1675/1691 

50. L0042 Mama, tata i ich dzieci grają w piłkę na parkiecie. Sąsiedzi im 
kibicują – dobrze się na Społem czują. Lokalizacja – KS Społem,  
ul. Północna 36.  

232 980,00 1612/1628 

51. L0002 Remont sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
Nr 4 w Łodzi.  
Lokalizacja – ul. Łucji 12/16. 

44 322,87 1553/1594 

52. L0124 Nowe przejścia dla pieszych.  
Lokalizacja – ul. Zielona przy ul. Małej, ul. Wólczańska na wysokości  
al. Rynkowej, ul. Sieradzka 12, ul. Narutowicza, ul. Piotrkowska  
w obrębie pl. Niepodległości, al. Politechniki 6.  

87 736,66 1459/1497 

53. L0015 Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne „Sport strefa 21”  
w XXI LO im. B. Prusa.  
Lokalizacja – ul. Kopernika 2.  

1 191 300,00 1426/1434 

54. L0005 Budowa boiska wielofunkcyjnego.  
Lokalizacja – ul. Szamotulskiej 1/7 (SP 166). 

1 624 495,00 1377/1391 

55. L0012 Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 
opiekuńczych.  
Lokalizacja – ul. Nowe Sady 17, ul. Kwietniowa 2/4, ul. Szczytowa 11.  

122 000,00 1374/1423 

56. L0027 Zakup oraz montaż windy (dźwigu osobowego).  
Lokalizacja – SP 162, ul. Powszechna 15, filia klasy I-III, ul. Strzelecka 5.  

500 000,00 1327/1364 

57. L0092 Budowa pawilonu edukacyjno-terapeutycznego „Na Dziewanny”.  
Lokalizacja – ul. Dziewanny 24.  

2 051 600,00 1294/1331 
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58. L0045 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ronda  
na skrzyżowaniu ul. Konstantynowskiej i ul. płk. St. Juszczakiewicza.  

2 500 000,00 1224/1229 

59. L0062 Poleski Park Kultury Alternatywnej. Lokalizacja –  
al. Wyszyńskiego 86. 

4 822 900,00 1203/1213 

60. L0036 Wystawienie nigdy nie granej w Łodzi słynnej rock-opery Jesus 
Christ Superstar Andrew Lloyda Webbera. Lokalizacja – Teatr Muzyczny, 
ul. Północna 47/51. 

1 026 000,00 1190/1199 

61. L0080 Popularyzacja łódzkich zabytków poprzez oznaczenie obiektów 
zabytkowych, cykliczne wydarzenia prezentujące łódzkie dziedzictwo 
architektury oraz kursowanie zabytkowego tramwaju. 

158 650,00 1150/1162 

62. L0023 Cykl turniejów rekreacyjno-sportowych skierowanych  
do wszystkich placówek edukacyjnych oraz seniorów.  
Lokalizacja – obiekty sportowe łódzkich szkół wszystkich typów  
oraz obiekty sportowe MOSiR. 

250 000,00 1089/1111 

63. L0179 Przebudowa ronda Sybiraków na wzór ronda Lotników Lwowskich 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

3 000 000,00 1086/1094 

64. L0066 Współpraca szkół łódzkich ze szkołami na Ukrainie skupionych 
wokół Centrum Dialogu Kostiuchnówka w ramach realizacji programu 
„Partnerstwo bez granic”.  
Lokalizacja – SP 36, SP 164, ZSP 19, SP 173, SP 37, G 43, ZSP 20. 

318 000,00 1084/1100 

65. L0165 "W Zdrowym Łodzianinie Zdrowy Duch – Łódź Zdrowe Miasto 
Zdrowych Ludzi".  
Lokalizacja – Las Łagiewnicki. 

560 800,00 1082/1102 

66. L0044 "Latające biblioteki".  
Lokalizacja – szkoły podstawowe w Łodzi. 

15 835,00 1070/1080 

67. L0037 Wybudowanie parkingu dla Teatru Pinokio.  
Lokalizacja – działki 222/1 i 222/3. 

25 000,00 1069/1083 

68. L0030 Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów nie biorących udziału 
w lekcjach religii.  
Lokalizacja – uczniowie szkół publicznych. 

77 400,00 1045/1054 

69. L0056 Podwórko „Równych Szans”. Lokalizacja – ul. Wólczańska 225. 5 000 000,00 1005/1097 

70. L0114 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożna, 
koszykową, siatkówkę i tenisa.  
Lokalizacja – Miejski Ośrodek Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16.  

900 000,00 1005/1036 

71. L0136 Koncerty plenerowe, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe  
i edukacyjne w miejskich parkach.  
Lokalizacja – Park Poniatowskiego, Park Piłsudskiego, Park Mickiewicza. 

400 000,00 974/985 

72. L0029 Modernizacja boiska szkolnego przy PG 17.  
Lokalizacja – boisko szkolne w parku im. gen. Andersa, między  
ul. Kwiatową a ul. Klaretyńską.  

1 200 000,00 959/965 

73. L0102 Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy skrzyżowania 
ul. Kusocińskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Juszczakiewicza.  

85 000,00 945/953 

74. L0171 Dom Wielopokoleniowy (DWP) dla osób niespokrewnionych – 
uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań 
przystosowanych dla seniorów.  
Lokalizacja – ul. Gdańska 114.  

3 850 000,00 939/956 

75. L0006 Remont nawierzchni jezdni, zatoki i chodników w pasie drogowym 1 173 000,00 937/945 
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ulicy Rodzeństwa Fibaków. Lokalizacja – ul. Rodzeństwa Fibaków  
na odcinku od ul. Lumumby do ul. Styrskiej. 

76. L0134 Aktywny Wypoczynek Łodzian. 189 000,00 874/895 

77. L0013 Budowa remizy strażackiej dla OSP Łódź – Łaskowice – 
„Środowiskowego Domu Strażaka”. Lokalizacja – ul. Łaskowice 180; 
działka nr 27/3, fragment działki 27/12, obręb G-53.  

3 825 000,00 866/884 

78. L0131 Punkt konsultacyjny dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej.  
Lokalizacja – dowolna lokalizacja w centrum miasta. 

370 000,00 857/871 

79. L0093 Wideotłumacz języka migowego dla mieszkańców Łodzi.  
Lokalizacja – Centralne Muzeum Włókiennictwa, Galeria Bałucka – 
Oddział Miejskiej Galerii Sztuki, Miejska Galeria Sztuki – Galeria Willa, 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Farmacji  
im. prof. Jana Muszyńskiego, Muzeum Geologiczne UŁ, Muzeum Kanału 
„Dętka” – Oddział Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii, 
Muzeum Komunikacji Miejskiej, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Miasta 
Łodzi – Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych, Muzeum Oświaty 
Ziemi Łódzkiej, Muzeum Sportu i Turystyki – Oddział Muzeum Miasta 
Łodzi, Muzeum Sztuki, Muzeum Sztuki – ms2, Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych, Muzeum Tradycji Niepodległościowych – Oddział 
Martyrologii Radogoszcz, Muzeum Tradycji Niepodległościowych – 
Stacja Radegast, Ośrodek Propagandy Sztuki – Oddział Miejskiej Galerii 
Sztuki. 

185 380,00 840/853 

80. L0118 Uzupełnienie infrastruktury Parku im. J. Poniatowskiego  
o elementy małej architektury w rejonie startu biegu „park run Łódź”, 
okolice parkingu przy ul. Inżynierskiej. 

116 500,00 800/809 

81. L0208 Projekt modernizacji i uspokojenia ruchu na ul. Próchnika  
i ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku pomiędzy ul. Zachodnią  
i ul. Wschodnią.  

3 700 000,00 772/776 

82. L0072 Aktywizacja osób 45+. Lokalizacja – Śródmieście. 257 800,00 717/722 

83. L0097 „Łódź porusza”.  
Lokalizacja – Parki: im. A. Mickiewicza, Szarych Szeregów, Staromiejski,  
J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, 3 Maja, J. Poniatowskiego, Źródliska, 
Przy Leśniczej, Podolski.  

550 000,00 704/715 

84. L0085 Renowacja śmigłowca Mi-6 w Muzeum Lotnictwa.  
Lokalizacja – ul. Pilska. 

500 000,00 693/705 

85. L0049 Zajęcia na temat „Wiedza o Łodzi” jako element programu nauki 
dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. 

294 300,00 692/694 

86. L0190 Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej.  
Lokalizacja – ul. Wólczańska 108. 

113 500,00 690/709 

87. L0201 Street 4 Art. 680 000,00 671/674 

88. L0051 Budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja pasa drogowego 
ul. Mierzejowej. 

4 000 000,00 657/672 

89. L0182 Remont historycznego tramwaju 2N1 nr boczny 1234 z 1950 roku.  
Lokalizacja – zajezdnia tramwajowa. 

300 000,00 652/668 

90. L0039 Podniesienie innowacyjności nauczania w IV LO im. Emilii 
Sczanieckiej, ul. Pomorska 16.  

90 500,00 635/642 

91. L0076 "Letnia Otwarta Scena".  266 895,00 632/645 
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Lokalizacja – pl. Dąbrowskiego, pasaże, place, Stary Rynek. 

92. L0189 Oświetlenie przejścia dla pieszych.  
Lokalizacja – Rondo Lotników Lwowskich, ul. Kaczeńcowa/ul. Lniana,  
ul. Pojezierska/al. Włókniarzy, ul. Lutomierska/ul. Bazarowa,  
ul. Nowomiejska/ul. Północna, ul. Jaracza/ul. Uniwersytecka.  

380 000,00 626/637 

93. L0125 Łódzki Szlak Modernizmu.  
Lokalizacja – elewacje budynków w Łodzi. 

97 500,00 623/627 

94. L0123 Częstsze i regularne kursowanie linii 15/15A w weekendy.  
Lokalizacja – ulice: Pomorska, Legionów, Gdańska, Kopernika, 
Żeromskiego, Politechniki, Paderewskiego, Rzgowska, Pabianicka. 

731 248,93 611/622 

95. L0117 Wyposażenie lokalnej sali koncertowej, udostępnianej  
do organizacji koncertów młodych muzyków, w profesjonalne instrumenty 
muzyczne.  
Lokalizacja – Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13. 

200 000,00 608/611 

96. L0019 Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego w Łodzi – wymiana 
uczniów ZSP 3 ze szkołą handlową w Stuttgarcie (Kaufmännische Schule 
1).  
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163.  

15 950,00 589/606 

97. L0088 Cyfrowa Łódź 50+, nowoczesna edukacja komputerowa dla 
dorosłych i… jeszcze starszych” – komputerowa pracownia edukacyjna 
dla osób 50+, mieszkańców Łodzi.  
Lokalizacja – SP 45 im. J. Matejki, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 
3. 

319 649,00 582/597 

98. L0139 Zielone lato seniorów. Lokalizacja – łódzkie parki. 100 000,00 580/587 

99. L0010 Źródło wiedzy o Łodzi – miejsce planowania partycypacyjnego.  
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 75/77, działka S6-385/9.  

4 900 000,00 579/585 

100. L0146 Festiwal 3D Image Łódź 2014.  
Lokalizacja – EC1, Manufaktura, PWSFTviT, „Wytwórnia”, AHE. 

2 500 000,00 574/577 

101. L0063 Historia łódzkości.  
Lokalizacja – Rynek Starego Miasta, ul. Zgierska 12. 

358 000,00 551/559 

102. L0127 "Nowa szwalnia".  
Lokalizacja – dawny „Dom Kolejarza”, ul. Struga 90. 

2 500 000,00 542/551 

103. L0163 Program Edukacyjny „Bezpieczny Pies”. 53 745,00 524/533 

104. L0122 Łódź – nasza przyszłość.  
Lokalizacja – publiczne gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, łódzkie 
urzędy i instytucje, 5 wybranych miast Polski, 5 najbogatszych miast 
Europy nie będących miastami partnerskimi Łodzi. 

1 550 000,00 516/530 

105. L0204 Wykonanie przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy SP 42,  
ul. Przyszkole 42. 

600 000,00 511/524 

106. L0068 Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontów kamienic.  
Lokalizacja – ul. Zielona 48, ul. Rewolucji 1905r. nr 15.  

555 000,00 497/503 

107. L0001 Pomnik Rajmunda Rembielińskiego (kolejny w Galerii Wielkich 
Łodzian).  
Lokalizacja – chodnik u zbiegu ul. Rembielińskiego i al. Politechniki. 

66 000,00 493/504 

108. L0021 Modernizacja pracowni nauk ścisłych w ZSP 3, ul. Kilińskiego 
159/163. 

27 680,00 489/498 

109. L0055 Dofinansowanie diagnozy i terapii integracji sensorycznej dla 14 360,00 476/485 
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dzieci zamieszkałych na terenie miasta.  
Lokalizacja – gabinet integracji sensorycznej w Śródmieściu. 

110. L0103 Edukacja dla osób starszych z zakresu Internetu – edukacja trudnej 
młodzieży przez pracę z osobami starszymi.  
Lokalizacja – pięć wybranych osiedli Łodzi. 

150 000,00 472/482 

111. L0169 Modernizacja boiska głównego do gier zespołowych na stadionie 
MOSiR w Parku im. 3 Maja przy ul. Małachowskiego 5/7 pod kątem 
poprawy bezpieczeństwa użytkowników i przystosowania do rugby.  

27 000,00 469/473 

112. L0154 Łódzki Objazdowy Teatrzyk Kukiełkowy.  
Lokalizacja – instytucje oświatowe, przedszkola, szkoły, świetlice 
środowiskowe, domy kultury, szpitale, domy dziecka. 

65 500,00 467/472 

113. L0116 „Urban-tour Lodz” – Festiwal Muzyki i Sztuki w przestrzeni 
miejskiej.  
Lokalizacja – ul. Traugutta 7, 10; ul. Wschodnia 50; ul. Piramowicza 8;  
ul. Narutowicza 23; ul. Kilińskiego / ul. Traugutta; ul. Piotrkowska 94;  
ul. Jaracza 29; ul. Jaracza 22a, 24; Park Moniuszki, ul. Piotrkowska 17;  
ul. Sienkiewicza 61a; ul. Tuwima 7; ul. Piotrkowska 118; ul. Narutowicza 
48; ul. Moniuszki 5; ul. Jaracza 12.  

140 800,00 439/441 

114. L0098 Łódź dla kultury, kultura dla Łodzi. Zwiększenie środków 
konkursowych na wydarzenia kulturalne realizowane przez łódzkie NGO, 
stypendia artystyczne oraz publikacje.  

800 000,00 438/438 

115. L0077 "Latające" warsztaty empatyczne dla łódzkich dzieci.  
Lokalizacja – placówki edukacyjne we wszystkich dzielnicach miasta. 

56 500,00 435/442 

116. L0032 "Łódź konstruuje".  
Lokalizacja – gimnazja, domy kultury, parki miejskie. 

341 500,00 423/427 

117. L0161 Lokalny system informacji o historii miasta.  
Lokalizacja – pl. Niepodległości, pasaż Schillera, ul. Zachodnia/ 
ul. Ogrodowa, al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, ul. Kili ńskiego/ 
ul. Składowa, pl. Kościelny.  

300 000,00 414/416 

118. L0022 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych techników.  
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 

7 000,00 412/421 

119. L0128 "Tydzień Kultury Niezależnej 2014". 185 000,00 407/413 

120. L0170 Międzynarodowy festiwal gier miejskich w Łodzi. 430 000,00 406/409 

121. L0195 Zaadaptowanie istniejącego budynku na obiekt Centrum Hotelowo-
Rekreacyjne położony przy ul. 6 Sierpnia nr 71. 

3 500 000,00 386/399 

122. L0199 Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier  
w komunikowaniu się – LOGOPEDIA.  
Lokalizacja – Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób 
Niepełnosprawnych TAM-TON. 

230 400,00 381/394 

123. L0020 Piknik naukowo-językowy. Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 
159/163. 

10 000,00 380/391 

124. L0110 Balon promocyjny z logo Miasta Łodzi. 350 000,00 373/376 

125. L0071 Bon na aktywność – program wspierania aktywności społecznej 
Łodzian. 

700 000,00 355/355 

126. L0157 Piknik z Turniejem Piłki Siatkowej dla młodych i najmłodszych – 
sposób na rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci  
i młodzieży.  

100 000,00 320/331 
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Lokalizacja – Atlas Arena, al. Bandurskiego 7.  

127. L0083 Pomnik pierwszych osadników łódzkich.  
Lokalizacja – Stary Rynek. 

800 000,00 306/318 

128. L0147 Uruchomienie cyklu bezpłatnych porad prawnych dla młodzieży 
łódzkiej. 

40 000,00 304/308 

129. L0159 XXX Jubileuszowy Bieg Sylwestrowy – 2014.  
Lokalizacja – Arturówek. 

35 000,00 301/307 

130. L0033 Dowiedz się co potrafi nowoczesny telefon, także w Twoich 
rękach!!! Szkolenie z zakresu technologii mobilnych dla osób powyżej  
50 roku życia.  

70 000,00 290/299 

131. L0126 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego  
z przeznaczeniem na budynek zamieszkania zbiorowego: placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.  
Lokalizacja – budynek gospodarczy planowany do remontu i przebudowy 
na placówkę opiekuńczo-wychowawczą – ul. Aleksandrowska 123 na 
działce 71/5 w obrębie B35.  

638 000,00 290/293 

132. L0203 Organizacja warsztatów dla uczniów SP oraz pracowników 
stołówek szkolnych w zakresie smacznego i zdrowego żywienia oraz 
przeciwdziałania otyłości.  

162 000,00 290/293 

133. L0053 „Kolorowa szkoła – łatwiejsze życie”.  
Lokalizacja – ZSO nr 4 im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28.  

143 347,36 277/280 

134. L0177 Organizacja sportowych grup naborowych dla dzieci ze szkół 
podstawowych. 

350 000,00 276/278 

135. L0094 Przewodnik „wirtualny” zamigany w języku migowym PJM.  
Lokalizacja – aplikacja na smartfon, komputer przenośny. 

145 000,00 261/266 

136. L0129 Kultura dla młodych. 233 280,00 257260 

137. L0153 Leader100 – program rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci 
łódzkich szkół od 5. klasy SP do 3. klasy LO.  

295 500,00 257/260 

138. L0183 Utworzenie Centrum Alternatyw Tańca (CAT).  
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 61a lub w innym miejscu. 

960 000,00 257/257 

139. L0194 Riksza – łódka. Lokalizacja – ul. Piotrkowska. 7 200,00 246/249 

140. L0061 „Jasna szkoła – naszą przyszłością”.  
Lokalizacja – ZSO nr 4 im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28.  

313 837,97 241/243 

141. L0091 Festiwal na rzecz Kultury Głuchych.  
Lokalizacja – Łódź, wybrane ośrodki kultury, plener – Stary Rynek, 
ul. Piotrkowska, parki. 

23 500,00 236/239 

142. L0162 Miejsce upamiętniające zasłużonych sportowców Łodzi.  
Lokalizacja – Atlas Arena, al. Bandurskiego 7. 

28 000,00 231/237 

143. L0174 Służba ponadnormatywna funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 269 218,88 220/222 

144. L0073 Harmonijny rozwój Twojego dziecka. Program wspierania 
prawidłowego i zintegrowanego rozwoju emocjonalnego, społecznego, 
poznawczego i seksualnego dla dzieci i młodzieży.  
Lokalizacja – Fundacja „Na przyszłość”, ul. Tybury 4a.  

8 450,00 216/217 

145. L0144 Budowa pomnika Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego. Tytuł 
monumentu: Ławeczka Rembielińskiego.  
Lokalizacja – ul. Piotrkowska/pl. Wolności. 

110 000,00 213/217 
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146. L0135 Wystawa: ”Wielka Łódź” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi – 
dotacja celowa dla Muzeum Miasta Łodzi.  

320 000,00 195/198 

147. L0192 Inkubator łódzkich organizacji pozarządowych.  
Lokalizacja – dowolny lokal. 

400 000,00 194/197 

148. L0202 Śpiewająca Łódź. 104 420,00 192/200 

149. L0150 Książkowe laboratorium – warsztaty kreatywności z książką 
obrazkową dla zorganizowanych grup dzieci w wieku 3-7 lat.  
Lokalizacja – Off Piotrkowska, ul. Piotrkowska 138/140, budynek 
„Przędzalnia”, I piętro.  

27 000,00 175/180 

150. L0112 Dzień Ojca Łodzianina, połączony z biciem rekordu Guinessa  
oraz warszTATY dla taty.  
Lokalizacja – Off Piotrkowska oraz odcinek ul. Piotrkowskiej do UMŁ.  

178 000,00 160/161 

151. L0096 Wystawa kwiatów i roślin ozdobnych Łódź 2014.  
Lokalizacja – Miejska Galeria Sztuki w Parku im. H. Sienkiewicza. 

57 000,00 158/160 

152. L0206 Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność. Warsztaty 
prowadzone metodą „Lego-Logos”.  
Lokalizacja – Instytut Filozofii UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18. 

1 000,00 158/160 

153. L0152 Centrum sukcesu.  
Lokalizacja – obiekt o powierzchni ok. 750 m2. 

1 800 000,00 155/160 

154. L0109 Zmieniamy siebie, by zmienić miasto. 139 500,00 151/155 

155. L0180 Edukacja finansowa mieszkańców Łodzi, czyli jak się przygotować 
na kryzys.  
Lokalizacja – dziesięć dowolnych lokalizacji.  

391 000,00 150/152 

156. L0198 Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji 
kultury oraz ochrony zabytków i opieki na zabytkami. Prowadzenie 
gminnych instytucji kultury – ŁOM – Łódzki Ośrodek Musicalowy.  
Lokalizacja – ul. Północna 47/51. 

435 426,00 147/151 

157. L0046 Kampania edukacyjna „Moc energii na co dzień bez energetyków”.  
Lokalizacja – publiczne gimnazja w Łodzi. 

16 800,00 136/138 

158. L0120 Międzynarodowy konkurs na projekt i realizację rzeźby 
przedstawiającej postać i twórczość Artura Rubinsteina.  
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 78, na miejsce istniejącego obiektu  
pt. Fortepian Artura Rubinsteina.  

219 000,00 135/137 

159. L0119 Realizacja premiery opery buffa Jacquesa Offenbacha „Wielka 
Księżna Gérolstein” w Teatrze Muzycznym, ul. Północna 47/51 (pierwsze 
sceniczne wykonanie edycji krytycznej pierwotnej wersji dzieła).  

586 000,00 132/133 

160. L0188 Łódzki rok z koszykówką – zagraj z nami.  
Lokalizacja – Ośrodek Sportowy Katolickiego Gimnazjum i LO im. Jana 
Pawła II, ul. Wici 45. 

252 860,00 131/132 

161. L0130 Pasje kreują Łódź. Druk tekstów inspirowanych miastem,  
pt. „Ludzie-Pasje-Miasto. Rozmowy o Łodzi”. 

43 500,00 129/131 

162. L0186 Społeczny Inspektor Miejski. 108 200,00 116/117 

163. L0113 „Łódź kulturalnie pomaga”.  
Lokalizacja – Rynek Starego Miasta, ul. Piotrkowska lub park na Zdrowiu.  

22 000,00 95/99 

164. L0155 Rozwijając siebie rozwijam innych. 45 000,00 82/84 

165. L0142 Montaż słupów na plakaty.  30 000,00 64/66 
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Lokalizacja – Park Sienkiewicza, Park Staromiejski. 

166. L0176 Przyjazny urzędnik, dobrem chronionym Twojego miasta.  
Lokalizacja – furtki miejskie, Okienko Przedsiębiorczości i inne komórki 
UMŁ. 

67 000,00 58/59 

167. L0087 Remont lokalu użytkowanego jako biuro Młodzieżowej Rady 
Miejskiej.  
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna, parter).  

39 000,00 51/51 

168. L0138 IV edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.  
Lokalizacja – UMŁ. 

7 000,00 17/18 

 
 
 
 
4. Podsumowanie wyników konsultacji. 

W konsultacjach budżetu obywatelskiego na 2014 r. zgłoszono 908 wniosków, z tego 

po weryfikacji 762 wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Doraźną Komisję  

ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, a 146 zostało zaopiniowanych 

negatywnie albo wycofanych przez autorów. W okresie między zakończeniem prac przez 

Doraźną Komisję, a głosowaniem, 3 wnioski zostały dodatkowo wycofane, w związku z czym 

pod głosowanie zostało ostatecznie poddanych 759 wniosków, a 149 zostało zaopiniowanych 

negatywnie albo wycofanych. Najwięcej pozytywnie zaopiniowanych wniosków dotyczyło 

zadań ogólnomiejskich – 168, a wśród zadań lokalnych, Bałuty i Górna miały po 132 takie 

wnioski, Polesie i Widzew po 120, a Śródmieście - 87. 

W terminie przewidzianym na głosowanie, tj. od 21 do 29 września 2013 r.  

do godz. 16.00, oddano łącznie 186 888 kart do głosowania (po terminie wpłynęło 35 kart),  

z tego internetowo 146 903, a na kartach papierowych 39 985. Według raportu z aplikacji 

wspierającej zliczanie wyników, wprowadzono do tej aplikacji dane z 39 772 kart 

papierowych. Nie wprowadzono danych z 213 kart papierowych, spośród których 198 było 

niekompletnych, a w 15 głosujący zawarli oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie ich 

danych osobowych. Spośród wszystkich oddanych kart, które zostały wprowadzone do 

aplikacji, w łącznej liczbie 186 675, było 178 773 kart ważnych a 7902 nieważnych (4,41 %), 

głównie z powodu kilkukrotnego oddania głosu przez tę samą osobę, braku albo błędnego 

numeru PESEL czy braku oświadczenia o byciu mieszkańcem Łodzi. 

Najwięcej kart do głosowania oddano na zadania ogólnomiejskie – 75 179, a wśród 

zadań lokalnych, na Bałutach - 28 240 kart, na Widzewie - 28 144 i na Górnej - 27 403, mniej 

na Polesiu - 20 896, a najmniej na Śródmieściu – 6813 kart.  
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Wśród głosujących na zadania do budżetu obywatelskiego było 128 499 osób  

z unikatowym numerem PESEL (także błędnym), 296 osób bez numeru PESEL, a ponadto 

213 osób dotyczyły karty niekompletne albo ich autorzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (karty te nie zostały wprowadzone do aplikacji). Uwzględniając wszystkie 

wymienione kategorie głosujących otrzymujemy łączną ich liczbę wynoszącą 129 008 osób. 

W okresie konsultacji nie było postów na forum internetowym. 

Wyniki głosowania zostały ustalone zgodnie z zarządzeniem Nr 3971/VI/13 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok, a w szczególności § 19 i 20 Zasad budżetu 

obywatelskiego w Mieście Łodzi, stanowiących załącznik Nr 1 do tego zarządzenia.  

W głosowaniu wybrano 47 zadań do budżetu obywatelskiego na 2014 rok, w tym  

41 lokalnych i 6 ogólnomiejskich, na łączną kwotę 19 999 042,10 zł.   

Na Bałutach wybrano 8 zadań na kwotę 2 998 210 zł, na Górnej 7 zadań na kwotę 

2 998 600 zł, na Polesiu 12 zadań na kwotę 2 999 739,10 zł, w Śródmieściu  7 zadań na kwotę 

2 997 575 zł, na Widzewie 7 zadań na kwotę 2 997 418 zł. Środki niewykorzystane na 

zadania lokalne w wysokości 8 457,90 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami budżetu 

obywatelskiego, powiększyły kwotę do rozdysponowania na zadania ogólnomiejskie, która 

ostatecznie wyniosła 5 008 457,90 zł. W ramach tej kwoty znalazło się 6 zadań na kwotę 

5 007 500 zł.  

Niewykorzystane środki z puli 20 000 000 zł przewidzianych na budżet obywatelski na 

2014 r. wyniosą 957,90 zł. 

Miejski Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego rekomenduje do realizacji  

w 2014 r. 41 zadań lokalnych i 6 ogólnomiejskich ujętych w tabelach  poniżej. 

 

Wyniki głosowania  
na propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Bałuty. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 
po weryf. 

Liczba głosów 
ważnych/oddanych 

1. B0096 Odnowa Teofilowa: sport, relaks i zabawa w parku  
im. S. Żeromskiego. Stworzenie placu zabaw i postawienie sprzętów 
sportowych, ławek i stolików. 

935 000,00 2792/2952 

2. B0109 Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego)  
na Bałutach.  

750 000,00 2517/2545 

3. B0085 Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej 
(dróg i ścieżek leśnych) w Lesie Łagiewnickim. 

800 000,00 2409/2443 

4. B0071 Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii 192 000,00 2227/2277 
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społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty. 
Lokalizacja – obiekty o charakterze sportowym na Bałutach w obrębie 
ulic: Krzyżowej, Żabiej, Łagiewnickiej, Dolnej, a także w okolicach 
ulic: Marysińskiej, Okopowej, Górniczej, Marynarskiej.  

5. B0048 Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących 
o czasie przyjazdu tramwajów. Lokalizacja – ul. Limanowskiego/ 
ul. Sierakowskiego (w obu kierunkach), ul. Limanowskiego/ul. Piwna, 
ul. Limanowskiego/ul. Pułaskiego, ul. Zachodnia/ul. Limanowskiego  
(w obu kierunkach), ul. Zachodnia/ul. Lutomierska, Manufaktura  
(w obu kierunkach), ul. Kilińskiego/ul. Pomorska, ul. Rewolucji 
1905r. (w obu kierunkach), Rondo Lotników Lwowskich (na 
wszystkich przystankach).  

310 000,00 1862/1899 

6. B0128 Zakup nowego pianina.  
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10. 

3 000,00 508/526 

7. B0155 Zakup komputera dla Domu Dziennego Pobytu,  
ul. Wrocławska 10. 

3 110,00 434/457 

8. B0084 Montaż koszy z workami do wyrzucania odchodów 
zwierzęcych na terenach zielonych i blokowiskach. Lokalizacja –  
ul. Wrocławska na całej długości, skwer u zbiegu ul. Limanowskiego/ 
ul. Białej, Plac Piastowski, Park im. Struga, Park Staromiejski. 

5 100,00 360/371 

 
 
 
 

Wyniki głosowania  
na propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Górna. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 
po weryf. 

Liczba głosów 
ważnych/oddanych 

1. G0010 Rozkwit Parku „Stawy Jana”.  888 500,00 3314/3375 

2. 
G0020 Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej SP 51  
przy ul. Ciołkowskiego 11a.  

1 200 000,00 2669/2825 

3. 
G0042 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni 
„Tatrzańska” przy ul. Tatrzańskiej 109.  

825 000,00 1699/2003 

4. 
G0043 Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu 
do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”, przy ul. 
Felińskiego 7. 

41 000,00 1606/1890 

5. 
G0088 Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-
Wiskitno. Lokalizacja – ul. Kolumny 312.  

31 100,00 694/720 

6. 
G0097 Sprzęt sportowy. Lokalizacja – ZSP 9 w Łodzi,  
al. Politechniki 38. 

7 000,00 215/228 

7. 
G0069 Trener/instruktor sportów plażowych.  
Lokalizacja – MOSiR, ul. Rzgowska 247. 

6 000,00 110/131 
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Wyniki głosowania  
na propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Polesie. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 
po weryf. 

Liczba głosów 
ważnych/oddanych 

1. P0029 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy  
SP 26 (ul. Pogonowskiego 33).  

820 000,00 3334/3737 

2. P0123 Wymiana band na Lodowisku Retkinia, MOSiR,  
ul. Popiełuszki 13b. 

280 000,00 1857/2098 

3. P0056 Park na Zdrowiu – i wszystko jasne! Lokalizacja – Park  
na Zdrowiu (park im. J. Piłsudskiego). 

930 000,00 1773/1813 

4. P0118 Zakup sportowej modułowej nawierzchni syntetycznej  
na płytę Lodowiska Retkinia, MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

150 000,00 1578/1783 

5. P0032 Remont sali gimnastycznej XXXIII LO,  
ul. Kusocińskiego 116. 

376 749,00 1556/1609 

6. P0069 Plac zabaw dla dzieci – Małe Smulsko.  
Lokalizacja – działki w obrębie P23: 103/13, 1756/5. 

223 248,70 1535/1568 

7. P0117 Rozbudowa zaplecza socjalnego dla młodzieży uprawiającej 
sporty zimowe na lodowisku „Retkinia”.  
Lokalizacja – ul. Popiełuszki 13 b.  

69 000,00 1374/1581 

8. P0066 Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego 
(patio) przy SP 6.  
Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 116.  

123 000,00 901/945 

9. P0087 Remont elewacji i bramy PM 170.  
Lokalizacja – ul. Popiełuszki 13a. 

8 000,00 550/635 

10. P0001 Zakup i zainstalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników  
na psie odchody w rejonie ulic: Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, 
Długosza, Kasprzaka, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i al. Włókniarzy, 
Odolanowskiej.  

8 000,00 459/471 

11. P0039 Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu 
Wież”.  
Lokalizacja – teren zielony położony po wschodniej stronie bloku  
nr 108 przy ul. Wapiennej 49/51, na działkach 447/1 i 126/11. 

6 741,40 149/154 

12. P0073 Próg zwalniający na ul. Waryńskiego. 5 000,00 32/32 

 
 

Wyniki głosowania  
na propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Śródmieście. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 
po weryf. 

Liczba głosów 
ważnych/oddanych 

1. 
S0011 Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców  
przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Sienkiewicza 88 

1 300 000,00 1316/1355 

2. 

S0021 Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki 
a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli 
ulicę-podwórzec na wzór ulic występujących na terenie Holandii, 
Skandynawii i Niemiec. 

1 400 000,00 890/899 
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3. 

S0038 Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia. 
Lokalizacja – skrzyżowania: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza,  
ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ul. Wigury, ul. Piotrkowska  
i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława 
Kostki/ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa,  
ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza /ul. Nawrot,  
ul. Sienkiewicza/al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima,  
ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta. 

25 200,00 666/680 

4. S0055 Plac zasilany zabawą. Lokalizacja – pasaż Rubinsteina. 185 000,00 361/366 

5. 
S0065 Zielone ściany. Lokalizacja – ściany szczytowe wybranych 
kamienic miejskich (nasadzenia na działkach należących  
do Miasta), działki miejskie - 18 lokalizacji. 

47 700,00 339/344 

6. 
S0018 Rehabilitacja seniorów. Lokalizacja - Domu Dziennego 
Pobytu, ul. Kościuszki 29. 

38 275,00 317/340 

7. 
S0012 Rozwój multimedialny (odtwarzacze, aparat fotograficzny) 
seniorów w Domu Dziennego Pobytu, ul. Jaracza 36. 

1 400,00 138/159 

 
 
 
 

Wyniki głosowania na propozycje zadań  
zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Widzew. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt 
po weryf. 

Liczba głosów 
ważnych/oddanych 

1. 
W0080 Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: 
Ćwikli ńskiej, Gorkiego, Gogola i ks. Wujaka. 

1 750 000,00 4217/4564 

2. 
W0073 Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim. 
Lokalizacja – działki: 29/38, 29/28 (teren w południowej części 
tzw. Lasu Widzewskiego). 

850 000,00 4158/4471 

3. 
W0066 Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka 
– remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji 
ruchu, wyniesione przejście dla pieszych. 

165 000,00 3969/4299 

4. 
W0131 Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla 
dzieci w PM 206.  
Lokalizacja – ul. Lermontowa 7. 

43 918,00 3646/3988 

5. 
W0037 Park Osiedlowy.  
Lokalizacja – teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki. 

127 000,00 1134/1202 

6. 

W0007 Komputeryzacja biblioteki i zakup książek do bibliotek  
na Stokach.  
Lokalizacja – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia 1 
i Filia 7, ul. Skalna 2. 

50 000,00 1053/1083 

7. 
W0119 Wiosenne porządki – likwidacja śmieci z lasów, łąk  
i innych terenów zielonych.  
Lokalizacja – Osiedle Nowosolna. 

11 500,00 308/317 
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