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Informacja  
o negatywnie zweryfikowanych zadaniach 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 



 12 

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 

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 
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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 

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 
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79. 

Budowa oświetlenia iluminacyjnego budynku kościoła pw. 
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 

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 
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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 

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 z 
zasadami budżetu obywatelskiego. 

S0067 

92. 

"Aparament 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 ws. 
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. 

L0140 
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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 

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 ws. 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 
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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 

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 wskazango zadania, w 
zw. 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 
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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 

 


