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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK 

 
Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

1 
W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla 

Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na utrzymujące się od kilku tygodni 

bardzo niskie ujemne temperatury, uniemożliwiające  rozpoczęcie 

zewnętrznych prac budowlanych (budowy pochylni, schodów zewnętrznych 

oraz zadaszenia) termin wykonania całości robót uzależniony jest od 

poprawy warunków atmosferycznych.      

2 
L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21  

(etap 1). 

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Wykonawca przedstawił wstępną koncepcję projektu. MOSiR jest w stałym 

kontakcie z Wykonawcą monitorując prowadzone prace projektowe.  

3 
W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie 

osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. 
Wydział Edukacji 

Złożono wniosek na przeniesienie zadania na 2017 rok, autopoprawką 

zostało ujęte w budżecie na 2017 r. 

4 B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w. 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej 

W związku z wycofaniem się zakładu budżetowego z realizacji zadania tj. 

budowy niskiego parku linowego, obecnie przygotowywane jest 

postępowanie przetargowe na ww. roboty budowlane. 

5 P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska". 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej 

Przesłano zapytanie ofertowe do zakładu budżetowego na wybudowanie 

placu zabaw w formie statku. 

6 L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe. Zarząd Dróg i Transportu 

W styczniu br. odbywają się cykliczne spotkania z Policją, Biurem Inżyniera 

Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ  

i wnioskodawcami mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska 

odnośnie sposobu realizacji zgłoszonych uwag. 

7 S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza. Zarząd Dróg i Transportu 

26 lipca – ogłoszono przetarg, 10 sierpnia – termin otwarcia ofert, nie 

wpłynęła żadna oferta, 14 października – ogłoszono II przetarg,                   

24 października – termin otwarcia ofert w II przetargu, ponownie nie 

wpłynęła żadna oferta.  

realizacja w 2017 r.:  

styczeń-luty 2017 r. – opracowanie projektu organizacji ruchu,  

marzec-kwiecień 2017 r. – wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu. 

8 
S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających 

się po centrum Miasta. 
Zarząd Dróg i Transportu 

26 lipca – ogłoszono przetarg, 10 sierpnia – termin otwarcia ofert, nie 

wpłynęła żadna oferta, 14 października – ogłoszono II przetarg,                   

24 października – termin otwarcia ofert w II przetargu, ponownie nie 

wpłynęła żadna oferta.  

realizacja w 2017 r.:  

styczeń-luty 2017 r. – opracowanie projektu organizacji ruchu i programu 

sygnalizacji, marzec-kwiecień 2017 r. – wprowadzenie zmiany w organizacji 

ruchu. 
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Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

9 P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26. Zarząd Inwestycji Miejskich 

Dokumentacja projektowa dla zadania została opracowana  

w roku 2016. 

Przebudowa ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej  

do Al. 1 Maja zostanie zrealizowana w roku 2017 ze środków finansowych 

zarezerwowanych w budżecie Miasta na zadaniu  

pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia”. 

Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej  

na realizację robót.  

10 
L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego  

na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51. 
Zarząd Inwestycji Miejskich 

Roboty budowlane w trakcie realizacji zgodnie z założonym 

harmonogramem. Planowane zakończenie prac do dnia 31.03.2017 r. 

11 S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju. Zarząd Inwestycji Miejskich 

Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie 

poszczególnych branż. Zaakceptowano geometrię przebudowy skrzyżowania 

oraz plan zagospodarowania terenu. Planowane zakończenie prac zgodnie     

z terminem umownym do dnia 15.03.2017 r. 

12 S0031 Podwórzec Zacisze. Zarząd Inwestycji Miejskich 

Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono usuwanie kolizji  

z istniejącą infrastrukturą oraz wykonano część warstw konstrukcyjnych 

podbudowy jezdni. Pozostały do wykonania roboty brukarskie, 

wykończeniowe oraz nasadzenia zieleni. Planowane zakończenie prac 

zgodnie z terminem umownym do dnia2 7.04.2017 r. 

13 
B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów 

rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

W grudniu 2016 r. wykonano prace porządkowo-przygotowawcze: 

karczowanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, niwelację 

terenu, usunięto odpady poza urządzany teren oraz ukształtowano górkę. 

Zakupiono materiał roślinny, który zostanie posadzony w 2017 r. Pozostały 

zakres prac urządzeniowych (budowa alejek, placu zabaw, siłowni, 

oświetlenia i małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślinnych) 

zostanie zrealizowany w 2017 r.  Zadanie wprowadzono do WPF. 

14 
L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, 

rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Roboty zrealizowano. Rozpoczęto odbiór prac. Zgodnie z oświadczeniem 

Wykonawcy usterki zostały usunięte. Jednakże, z uwagi na niesprzyjające 

warunki atmosferyczne nie ma możliwości dokonania ostatecznego odbioru 

robót.   

 


