
Zestawienie zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018/ 2019  

na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 21 czerwca 2018 roku 

 

Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  WE 
W0008SW 

Rozwijamy Szkolne Radio Tischnerówki na Widzewie. 
XXIII LO,  al. J. Piłsudskiego 159. 
Doposażenie Szkolnego Radia Tischnerówki w urządzenie 
rejestrujące dźwięk i obraz oraz mikrofon. Szkolenia 
dziennikarskie dla młodzieży XXIII LO z zespołu redakcyjnego. 
Zajęcia pozalekcyjne służące rozwojowi uczniów i 
przygotowanie szkolnego radiowęzła do przekształcania w 
lokalną rozgłośnię. Udział trenerów specjalistów w zakresie: 
Tworzenia radiowych i telewizyjnych form dziennikarskich, 
emisja głosu i dykcja, obsługa programów edycji dźwięku i 
obrazu, prawo autorskie. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i 
uczniowie XXIII LO. 

4 950,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie umiejętności uczniów, 
pozwoli na rozwijanie zainteresowań, rozwój 
kompetencji  w zakresie wszystkich przedmiotów. 

4 950,00 zł 

2.  WE 
W0010ZA 

Miniboisko dla maluchów. 
PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. 
Stworzenie miniboiska na tarasie przy PM nr 137 - 
Integracyjnym. Wyłożenie kostki brukowej bezpieczną 
nawierzchnią, zamontowanie dwu bramek, montaż siedzisk 
(trybuna), na murku otaczającym taras. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci 
przebywające w przedszkolu. 

93 564,80 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi estetykę i warunki pobytu 
dzieci w przedszkolu, pozwoli na prowadzenie 
atrakcyjnych zajęć fizycznych i ciekawych gier 
ruchowych. 99  564, 80 zł 
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3.  
 

WE 
W0014NO 

Zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów w radzeniu sobie 
w trudnościach emocjonalnych nakierowane również na 
rodziców uczniów. 
SP nr 202 w ZSP nr 2, ul. Jugosłowiańska. 
Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród 
uczniów SP nr 202 oraz w odpowiedzi na potrzeby rodziców. 
Grupą docelową są m.in. uczniowie z problemami 
adaptacyjnymi, zaburzeniami komunikacji społecznej i 
zachowaniami dysfunkcyjnymi. Program projektu 
ukierunkowany jest na pomoc w dostosowaniu się dzieci do 
otaczającego świata oraz wzmacniania poczucia ich własnej 
wartości. Dla rodziców przewidziane są warsztaty podnoszące 
umiejętności wychowawcze. 
Z efektów realizacji zadania będą korzystać uczniowie szkoły 
oraz ich rodzice. 

23 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na poprawę funkcjonowania 
społecznego grupy uczniów wykazujących trudności 
emocjonalne, a poprzez te trudności -  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i edukacyjnym.  Podniesie 
także umiejętności wychowawcze rodziców.  

23 000,00 zł 

4.  
 

WE 
W0015NO 

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym nr 2 w Łodzi, ul. Grabińska 3b. 
ZSP nr 2, ul. Grabińska 3b. 
Wykonanie prac dotyczących korytowania bieżni na boisku, 
wykonanie podsypki piaskowej, podbudowa z kruszyw 
łamanych, ława, pod krawężniki betonowe, położenie warstwy 
elastycznej. Wyrównanie terenu, drenażu z systemem 
odprowadzania wody. Wykonanie prac dotyczących 
przygotowania podłoża do położenia instalacji eklektycznej , 
zakup sprzętu oświetleniowego i zainstalowanie. Wykonanie 
prac dotyczących korytowania skoczni na boisku i wykonanie 
skoczni piaskowej, podestu i toru rozbiegu. Nawierzchnia 
wykonania prac dotyczących korytowania, podbudowa z 
kruszyw łamanych, ława, pod krawężniki betonowe. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i 
uczniowie szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. 

317 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi estetykę i warunki pracy 
młodzieży, pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 
kultury fizycznej, pozwoli także na aktywne spędzanie 
czasu wolnego. 

317 000,00 zł 
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5.  WE 
W0018ZA 

"Kacperkowe Przedszkole" - wspaniałe, cieplutkie i 
kolorowe. 
PM Nr 146, ul. Morcinka 3. 
Budynek przedszkola wymaga gruntownego remontu. Należy 
wymienić wszystkie okna. Są nieszczelne , wypaczone, zagrażają 
zdrowiu , bezpieczeństwu dzieci (niektóre się nie otwierają) W 
złym stanie jest stolarka drzwiowa zewnętrzna. Tynki 
elewacyjne są popękane, widoczne są duże ubytki. Niezbędne 
jest ocieplenie budynku, położenie nowych tynków. Aby 
uzyskać pełną termoizolację należałoby wyremontować pokrycie 
dachu i rynny. Remont przyniósłby duże oszczędności energii 
cieplnej. 
Z efektów realizacji zadania będą korzystać pracownicy i dzieci 
uczęszczające do PM nr 146. 

490 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard i estetykę 
placówki, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i 
komfort w czasie pobytu w przedszkolu. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 
7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności". 510 000,00 zł 

6.  WE 
W0021SW 

Przedszkolak małym programistą - tablety i ozoboty w 
przedszkolu. 
PM 185, ul. Szpitalna 13. 
Celem projektu jest zakup 13 tabletów i 13 ozobotów, do 
wykorzystania podczas zajęć wychowawczo - dydaktycznych w 
PM nr 185 w Łodzi, w grupach 3,4,5 latków, 5,6 latków oraz w 
dwóch grupach specjalnych. Dzięki tabletom edukacja stałaby 
się atrakcyjniejsza i bardziej efektywniejsza. Ozobot, to mały 
robot edukacyjny, który zabiera dzieci w niesamowitą przygodę 
rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. Za 
pomocą kolorowych kodów (na kartce papieru lub tablecie) 
dzieci programują zadania, które wykonuje robot.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą przedszkolaki z PM 
nr 185. 

13 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi standardy placówki  i 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przed 
dokonaniem zakupów realizator musi uzyskać 
akceptację Wydziału Informatyki UMŁ.  

13 000,00 zł 
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7.  WE 
W0024SW 

Urządzamy siłownię w XXIII LO. 
XXIII LO, al. Piłsudskiego 159. 
Przystosowanie sali lekcyjnej o wymiarach 8x9 m na potrzeby 
siłowni szkolnej. W ramach prac remontowych przewidziano: 1. 
Remont podłogi - zerwanie płytek PCV, wykonanie wylewki, 
zakup i montaż wykładziny podłogowej. 2. Wymiana stolarki 
drzwiowej. 3. Zamurowanie otworu okiennego. 5. Wymiana 
oświetlenia. 4. Malowanie ścian. 5. Zakup sprzętu grającego i do 
ćwiczeń. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XXIII 
LO, rodzice uczniów i okoliczni mieszkańcy. 

100 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi standard szkoły i estetykę 
sali gimnastycznej, pozwoli na aktywne spędzanie czasu 
wolnego. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 
zapisów Zarządzenia 7120/VII/17 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia "Łódzkiego standardu dostępności". 

104 000,00 zł 

8.  WE 
W0025WW

Modernizacja ZSO 8. Wymiana stolarki okiennej w oknach 
frontowych i bocznych pawilonu B. 
ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 
Zadanie polega na wymianie na okna PCV 39 okien frontowych 
w pawilonie B (pracownie, w których uczą się dzieci i młodzież), 
po 13 okien na 3 piętrach oraz wymianie 6 okien - po 2 na piętro 
na boku budynku w miejscu zakończenia korytarzy, na których 
przebywają uczniowie podczas przerw. 
Z efektów realizacji korzystać będą uczniowie uczęszczający do 
ZSO nr 8. 

138 500,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard  i estetykę szkoły, 
wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa w czasie 
pobytu uczniów w szkole. Zadanie będzie wykonane z 
uwzględnieniem zapisów Zarządzenia 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu 
dostępności". 

142 500,00 zł 

9.  
 

WE 
W0026WW

Budowa boiska ze sztuczną trawą 45 m x 90 m przy ZSO 8. 
Na terenie zewnętrznych obiektów sportowych przy ZSO nr 8, 
ul. Czernika 1/3. 
Budowa boiska do piłki nożnej 45m x 90 m na istniejącym, a nie 
wykorzystywanym boisku wielofunkcyjnym do piłki ręcznej i 
koszykówki (w odległości 40 m jest drugie takie boisko) oraz na 
będącym w złym stanie technicznym naturalnym korcie 
tenisowym (ceglanym). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ZSO 8 i 
okoliczni mieszkańcy. 

800 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 
atrakcyjnych zajęć sportowych i aktywne spędzanie 
czasu wolnego. Zadanie będzie wykonywane z 
uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu 
dostępności". 

800 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

10.  WE 
W0027WW

Modernizacja ZSO 8. Remont sali gimnastycznej. 
ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 
Zadanie polega na remoncie sali gimnastycznej 40m x 17m: 
wymiana nawierzchni podłoża sali i widowni, malowaniu ścian, 
wymianie okien i drzwi, wymianie oświetlenia na 
energooszczędne. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie 
uczęszczający do ZSO nr 8. 

300 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard  i estetykę szkoły, 
wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa w czasie 
zajęć sportowych, pozwoli na aktywne spędzanie czasu 
wolnego. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 
zapisów Zarządzenia 7120/VII/17 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia "Łódzkiego standardu dostępności". 

310 000,00 zł 

11.  WE 
W0034ZA 

OGROD DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 142. 
PM 142, ul. Brzechwy 3.  
Projekt ma na celu stworzenie nowego, funkcjonalnego i 
estetycznie wyglądającego placu zabaw przy PM nr 142. 
Odnowienie terenu ogrodu przedszkolnego poprawi wygląd 
przedszkola oraz przestrzeni wokół niego. Zadania: nasadzenie 
20szt. roślin, wybudowanie placu zabaw oraz ławek. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą przedszkolaki z PM 
nr 142. 

100 000,00 zł 

P 
Realizacja zadnia poprawi estetykę ogrodu i warunki 
pracy z dziećmi, pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych 
zajęć na świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane 
z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu 
dostępności". 

100 000,00 zł 

12.  WE 
W0044WW

Leżaki dla maluchów w PM 183. 
PM nr 183, Czernika 18. 
Zadanie będzie polegać na wyposażenie placówki w leżaki do 
odpoczynku dla dzieci najmłodszych (2,5 i 3 - letnich): zestaw 
30 leżaków wraz z materacami i pościelą. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające 
do PM nr 183. 

9 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi standard placówki, pozwoli 
na bezpieczny i komfortowy odpoczynek podczas 
pobytu dzieci w przedszkolu. 9 000,00 zł 

13.  WE 
W0045WW

Remont łazienek w PM 183. 
PM nr 183, Czernika 18. 
Zadanie będzie polegać na wyremontowaniu łazienek w klasach 
dla dzieci i dostosowaniu ich do potrzeb małego dziecka. 
Zostaną one wyposażonego w bezpieczne urządzeni takie jak: 
toalety, zlewy , krany, suszarki do rąk oraz nowoczesna, 
antypoślizgowa terakota i glazura na ścianach.' 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające 
do PM nr 183. 

40 000,00 zł 

N 
Przedszkole mieści się w bloku mieszkalnym 
położonym na działce nie należącej do Miasta Łódź i 
zgodnie z § 1.4 p. 4 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 
7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 
2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
2018/2019 zadanie zgłoszone we wniosku nie może być 
finansowane z budżetu obywatelskiego. 

40 000,00 zł 
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14.  WE 
W0046WW

Pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku w PM 183. 
PM nr 183, Czernika 18. 
Zadanie będzie polegać na zrealizowaniu projektu nowoczesnego 
wyposażenie placówki poprawiającego warunki pobytu dzieci w 
wieku przedszkolnym z terenu osiedla. Dzieci będą mogły bawić 
się i zdobywać wiedzę mając profesjonalnie wyposażone sale 
zabaw dostosowane do ich możliwości psychoruchowych. 
Przedszkole zostanie doposażone w: Magiczny Dywan z 
pakietem FUN I, Akademię Bambika pakiet, Laboratorium. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające 
do PM nr 183. 

16 100,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi standard placówki, pozwoli 
na prowadzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem 
najnowszych pomocy dydaktycznych.0 

16 100,00 zł 

15.  WE 
W0059ZA 

Twoje Miejsce - teren rekreacyjno-sportowy. 
ul. Częstochowska 36 teren MOS nr 3. 
Twoje Miejsce to budowa terenu rekreacyjno-sportowego dla 
osób w każdym wieku. Inwestycja obejmuje budowę boiska do 
streetballu, stworzenie terenu do street workoutu oraz budowę 
wolnostojącej ściany wspinaczkowej o wysokości 10 m i - 
łącznej pow. zabudowy ok. 130 m2 dające szerokie możliwości 
wspinania, a nawet prowadzenia kursów wspinaczkowych. 
Dodatkowo pojawią się ławeczki, stojaki rowerowe. 
Przygotowanie terenu pozwoli na miłe i aktywne spędzenie 
czasu wolnego. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą wychowankowie 
MOS nr 3. 

425 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 
atrakcyjnych zajęć sportowych i aktywne spędzanie 
czasu wolnego. Zadanie będzie wykonywane z 
uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu 
dostępności". 

440 000,00 zł 
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16.  WE 
W0060SW 

Nowoczesna biblioteka z centrum multimedialnym w Szkole 
Podstawowej nr 29.  
SP nr 29, ul. Przędzalniana 70. 
Finanse zostaną przeznaczone na remont i modernizację 
biblioteki. Przestrzeń zostanie powiększona, odświeżona i 
unowocześniona: zakup regałów (30 szt. + 3 szt. do Kącika 
Malucha), biurko, szafy bibliotecznej (1 szt.), tablic korkowych 
(2 szt.), tablicy magnetycznej (1 szt.), sprzętu multimedialnego 
(komputery - 4 szt. ze stolikami, projektor, wysuwany ekran, 
urządzenie wielofunkcyjne, głośniki) oraz siedziska dla 
najmłodszych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 29. 

75 200,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 
bibliotecznych, pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych 
zajęć z czytelnictwa. Zadanie będzie wykonane z 
uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 
dostępności”. Przed dokonaniem zakupów realizator 
musi uzyskać akceptacje Wydziału Informatyki UMŁ.  

75 200,00 zł 

17.  WE 
W0062SW 

DOPOSAŻENIE SIŁOWNI W BUDYNKU PUBLICZNEGO 
GIMNAZJUM NR 28 i XI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 54 
ul. Kopcińskiego 54. 
Przedmiotem inwestycji jest doposażenie siłowni szkolnej w 
budynku PG nr 28 i X1 LO przy ul. Kopcińskiego 54 w 
profesjonalny sprzęt przeznaczony do ćwiczeń taki jak: ławki, 
maszyny, hantle, obciążenia oraz gryfy. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XI LO. 

51 979,12 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć sportowych 
oraz atrakcyjnie i bezpieczne spędzanie czasu. Zadanie 
będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

51 979,12 zł 

18.  WE 
W0063SW 

PRACOWNIA JĘZYKOWA W BUDYNKU 
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 28 i XI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 
54 
ul. Kopcińskiego 54. 
Zadanie obejmuje remont sali i zakup sprzętu do nowoczesnej 
pracowni językowej na 16 stanowisk dla uczniów wyposażonych 
w słuchawki z mikrofonem, stanowisko dla nauczyciela z 
panelem sterującym, sprzęt multimedialny z oprogramowaniem. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XI LO. 

32 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć językowych 
z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zadanie 
będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. Przed dokonaniem 
zakupów realizator musi uzyskać akceptacje Wydziału 
Informatyki UMŁ. 

32 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

19.  WE 
W0068WW

MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 
114. 
ul. Milionowa 64. 
Wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej w 20 nowych 
zestawów komputerowych (jednostka centralna + monitor + 
klawiatura + mysz + system operacyjny ) lub laptopów oraz w 20 
zestawów słuchawkowych z mikrofonem. 
Zadanie dostępne dla uczniów SP 114. 

34 500,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i 
warunki pracy uczniów, pozwoli na prowadzenie 
atrakcyjnych zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych z 
wykorzystaniem najnowszych technologii.  Przed 
dokonaniem zakupów realizator musi uzyskać 
akceptację Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 
7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

34 500,00 zł 

20.  WE 
W0069WW

SZAFKI UCZNIOWSKIE DLA KLAS I-III W SP 114. 
ul. Milionowa 64. 
Zakup szafek uczniowskich dla 200 uczniów klas I - III. 23 szafy 
9-cio skrytkowe. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 
 nr 114 w Łodzi .  

26 910,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i 
bezpieczeństwo podczas pobytu najmłodszych uczniów 
w szkole. Zadanie będzie wykonane  
z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta  Łodzi  
z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

26 910,00 zł 

21.  WE 
W0070WW

CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 114. 
ul. Milionowa 64. 
Organizacja pracowni obejmowałaby wyposażenie w 20 
stanowisk do nowoczesnej nauki języków obcych: centralny 
komputer, 20 monitorów, 20 zestawów słuchawkowych z 
mikrofonem, osprzęt - klawiatury, myszki, oprogramowanie, 2 
głośniki 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP  
 nr 114 w Łodzi .  

34 500,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i 
warunki pracy uczniów, pozwoli na prowadzenie 
atrakcyjnych zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych  
z wykorzystaniem najnowszych technologii.  Przed 
dokonaniem zakupów realizator musi uzyskać 
akceptację Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 
7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

34 500,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 
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22.  WE 
W0075WW

Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1. 
budynek ZSO nr 1 w Łodzi, przy ul. Czajkowskiego 14. 
W ramach projektu zakupione będzie wyposażenie 2 pracowni 
informatycznych - mobilnej i stacjonarnej. Kupionych będzie 17 
zestawów komputerowych oraz 18 laptopów z szafą. Na 
komputerach będzie zainstalowany system operacyjny, 
oprogramowanie z funkcjami kontroli komputerów 
uczniowskich, program antywirusowy oraz pakiet biurowy. Obie 
pracownie będą posiadały drukarkę, serwer, router, router wi-fi, 
tablicę multimedialną z projektorem. Zakupionych zostanie 35 
kompletów krzesełek i stolików. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ZSO nr 1.

144 769,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć z 
wykorzystaniem najnowszych technologii . Zadanie 
będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. Przed dokonaniem 
zakupów realizator musi uzyskać akceptację Wydziału 
Informatyki UMŁ.  

144 769,00 zł 

23.  WE 
W0077ZA 

POSTAW NA ZARZEW - Opieka, Wychowanie, Edukacja, 
Sport. 
teren przy ul. Grota-Roweckiego 1. 
Budowa bazy rekreacyjno-sportowej ogólnodostępnej dla 
mieszkańców osiedla Zarzew oraz dla realizacji potrzeb 
edukacyjnych uczniów, składająca się z remontu boiska 
szkolnego i dostosowania terenów zielonych wokół płyty boiska 
do potrzeb osób starszych w formie strefy odpoczynku, a także 
budowa nowoczesnego obiektu outdoor sport&fitness. 
Wyposażenie SP nr 193 w komputery, laptopy, tablety oraz 
drukarki w celu unowocześnienia metod nauczania młodzieży 
szkolnej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą okoliczni 
mieszkańcy. 

690 000,00 zł 

N 
We wniosku jako miejsce realizacji zadania wskazano 3 
działki, które administrowane są przez Gimnazjum 
Publiczne nr 46, a dwie pozostałe to prywatni 
właściciele i Skarb Państwa. W chwili opiniowania 
wniosku Wydział Edukacji nie ma dalszego 
przeznaczenia budynku i terenu po likwidowanym 
gimnazjum. Kierując się zasadą, którą określa ustawa z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 44 ust. 3 określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów; 2) w sposób 
umożliwiający terminową realizację zadań; 3) w 
wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań, wniosek W0077ZA nie 
może uzyskać pozytywnej opinii. 

690 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 
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24.  WE 
W00078ST 

Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 
139 im. Wojska Polskiego, przy ul Giewont 28. 
teren SP nr 139, ul. Giewont 28. 
Z zadaniem remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole 
Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul Giewont 28 
będzie wiązało się wykonanie następujących prac:1. remont 
podłogi; 2.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali 
gimnastycznej i szatni; 3. wymiana oświetlenia; 4. remont 
natrysków; 5. naprawa i malowanie sufitów i ścian w sali 
gimnastycznej i szatni; 6. wymiana osprzętu w sali 
gimnastycznej; 7.zakup ławeczek i wieszaków do szatni. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 
139. 

280 000,00 zł 

P 
Realizacja zadnia podniesie standard placówki, pozwoli 
na wprowadzenie atrakcyjnych zajęć sportowych i na 
bezpieczny pobyt w pomieszczeniach szatni. Zadanie 
będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

280 000,00 zł 

25.  WE 
W0079ST 

Bajkowy Plac  Zabaw - remont placu zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul 
Giewont 28. 
Teren SP nr 139, ul. Giewont 28. 
Z zadaniem Bajkowy Plac Zabaw - remont placu zabaw na 
terenie SP nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28, 
będzie wiązało się wykonaniem następujących prac: 1) demontaż 
urządzeń; 2) zdjęcie nawierzchni placu zabaw; 3) wykonanie 
podbudowy placu zabaw; 4) położenie nowej bezpiecznej 
nawierzchni; 5) naprawa i montaż urządzeń; 6) rekultywacja 
terenu wokół placu zabaw. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 
139. 

75 000,00 zł 

P 
Realizacja zadnia podniesie standard placówki, pozwoli 
na wprowadzenie atrakcyjnych zajęć sportowych i na 
bezpieczny pobyt na świeżym powietrzu. Zadanie 
będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

78 000,00 zł 
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26.  WE 
W0080AN 

W Szkole Podstawowej Nr 204 - bezpiecznie i kolorowo. 
Remont korytarzy i schodów. 
SP 204, ul. Gajcego 11. 
Projekt dotyczy remontu oraz modernizacji dwóch korytarzy, na 
których przebywają uczniowie i często ich rodzice. Na schodach 
w 3 ciągach zostanie położona wykładzina z elementami 
edukacyjnymi. Sufity i ściany zostaną wykonane z gładzi i tynku 
strukturalnego. Zamiast lastriko będą posadzki termozgrzewalne. 
W miejsce luksferów pojawia się bezpieczne przeszklenia. 
Zostanie wymieniona całkowicie instalacja elektryczna. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ze SP  nr 
204.  

200 490,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard, estetykę i 
bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole.  
 Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 200 490,00 zł 

27.  WE 
W0109WW

"Mały sport - wielka radość" w SP nr 199 im. J. Tuwima, ul. 
Elsnera 8 - remont i modernizacja sali gimnastycznej. 
SP nr 199, ul. Elsnera 8. 
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie 
przywrócenia funkcjonalności sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem w celu stworzenia właściwych warunków do 
rozwijania tężyzny fizycznej uczniów naszej szkoły. Sala 
gimnastyczna nie była remontowana od powstania budynku 
(ponad 40 lat). Podjęcie działań jest niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniów oraz stworzenia właściwych warunków 
do uprawiania sportu w ramach zajęć wychowania fizycznego i 
zajęć dodatkowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 199 
oraz okoliczni mieszkańcy.     

313 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć sportowych 
i aktywne spędzanie czasu wolnego.   
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”.  310 000,00 zł 
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28.  WE 
W0111WW

Remont i modernizacja kuchni szkolnej. 
SP nr 199, Elsnera 8. 
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie 
przywrócenia funkcjonalności kuchni szkolnej wraz z zapleczem 
oraz wymiana okien w budynku w celu stworzenia bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki. Kuchnia szkolna wymaga 
remontu, aby dostosować ją do wymogów HACCAP. Należy 
wyposażyć ją w meble i urządzenia gastronomiczne. W kuchni 
przygotowywanych jest codziennie 330 obiadów dal dzieci w 
wieku 7-14 lat. Taka duża ilość wydawanych posiłków wymaga 
zakupu nowej zmywarki, obieraczki, pieca gastronomicznego. 
Sprzęt, który posiadamy jest bardzo wyeksploatowany. Budynek 
powstał w latach 70. Kuchnia szkolna nie była remontowana od 
20 lat. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i 
uczniowie SP nr 199.  

256 900,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
poprawi bezpieczeństwo i estetykę pomieszczeń 
kuchennych.  

256 900,00 zł 

29.  WE 
W0112WW

AKTYWNI KREATYWNI - zajęcia pozalekcyjne 
wspierające uczniów uzdolnionych w rozwijaniu ich 
zainteresowań, pomysłowości i działań twórczo-kreatywnych.
SP nr 199, Elsnera 8. 
Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród 
uczniów SP nr 199 oraz w odpowiedzi na potrzeby rodziców. 
Grupą docelową są uczniowie przejawiający zdolności na wielu 
płaszczyznach. Program projektu ukierunkowany jest na 
stworzenie zdolnym uczniom naszej szkoły warunków do 
wszechstronnego, harmonijnego rozwijania zainteresowań, 
talentów oraz kreatywności. Dla rodziców przewidziane są 
spotkania warsztatowe podnoszące ich świadomość jak wspierać 
dziecko zdolne, jak pomagać mu w jego rozwoju.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 
199. 

9 200,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć  
rozwijających uzdolnienia oraz  aktywne i ciekawe  
spędzanie czasu wolnego.   

9 200,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

30.  WE 
W0114WW

SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNO-
JĘZYKOWE NA MIARĘ XXI WIEKU. 
ul. Jurczyńskiego 1/3. 
Utworzenie trzech pracowni wyposażonych w nowoczesne 
komputery, tablice interaktywne z rzutnikami 
krótkoogniskowymi, interaktywny dywan, stoliki komputerowe i 
krzesła dostosowane do wzrostu uczniów, to główny cel 
projektu. Do przeprowadzenia atrakcyjnych lekcji z 
wykorzystaniem narzędzi interaktywnych niezbędne jest również 
zainstalowanie ciekawych programów wzbogacających jej 
standardowe oprogramowanie.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 12. 

324 991,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć językowych 
z wykorzystaniem najnowszych technologii .      
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. Przed dokonaniem 
zakupów realizator musi uzyskać akceptację Wydziału 
Informatyki UMŁ. 

324 991,00 zł 

31.  WE 
W0122WW

CAŁOROCZNA HALA ŁUKOWA NAD KORTEM 
TENISOWYM. 
SP nr 34, ul. Ćwiklińskiej 9. 
Budowa całorocznej hali łukowej nad istniejącym przy SP nr 34 
kortem tenisowym umożliwi rozwijanie pasji sportowych 
zarówno uczniom, jak i mieszkańcom przez okres całego roku. 
Konstrukcja hali umożliwia w miesiącach letnich odsłonę części 
bocznych, a w miesiącach zimowych korzystanie z bazy 
sportowej w godzinach działalności szkoły tj. od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 6 do 22, w soboty od 8 do 15. Realizacja 
zadania obejmuje przygotowanie projektu, nadzór , odnowienie 
powierzchni istniejącego kortu oraz zakup i montaż elementów 
hali.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 34 i 
okoliczni mieszkańcy.  

340 000,00 zł 

N 
Propozycja opisana we wniosku nie spełnia wymagań 
zapisów  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2017 poz 2285).  Zgodnie  zapisami  
§ 40 ust 2 i 3 ww. rozporządzenia  nie ma możliwości 
technicznych do wybudowania  hali łukowej na terenie 
administrowanym przez Szkołę Podstawową nr 34  
i w związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  

340 000,00 zł 
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32.  WE 
W0126SW 

Ekologiczny plac zabaw w PM nr 15. 
PM nr 15, ul. Wysoka 28. 
Wniosek dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw o pow. 
ok. 500 m2. Przewiduje się następujący zakres prac do 
wykonania: demontaż istniejących urządzeń zabawowych i 
pozostałych elementów placu (ławek, koszy, itp..), wykonanie 
nowych nawierzchni, montaż nowych urządzeń zabawowych, 
ławek, tablic ekologicznych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM nr 15. 

331 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
poprawi bezpieczeństwo i pozwoli na prowadzenie 
zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu. Zadanie 
będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

331 000,00 zł 

33.  WE 
W0128SW 

Remont i modernizacja części budynku wraz z wymianą 
ogrodzenia i nawierzchni PSM I st, im. A. Tansmana. 
ul. Szpitalna 5/7 
Remont łazienek: piwnica, parter, I piętro, wymiana ogrodzenia 
oraz wymiana nawierzchni na terenie szkoły. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. A. Tansmana. 

390 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard i estetykę 
placówki, wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa i 
podniesienie komfortu podczas pobytu uczniów w 
szkole.   
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

390 000,00 zł 

34.  WE 
W0131SW 

REMONT SALI  GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. K. GÓRSKIEGO. 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego im . K. Górskiego, ul. 
Milionowa 12. 
Remont sali sportowej będzie polegał na położeniu nowego 
parkietu, ociepleniu budynku, naprawy pokrywy dachu oraz 
wyposażenie sali w regulowane kosze do koszykówki i 
elektryczną tablicę wyników. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego.  

290 000,00 zł 

N 
Teren wskazany we wniosku – zgodnie z umową DGM-
MM-VII.6845.860.2012 –  do dnia 1 sierpnia 2024 r 
oddany został w dzierżawę.  W związku z tym wniosek  
stoi w sprzeczności z zapisami § 1.4 p.1) załącznika nr 1 
Zarządzenia 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi  z 
dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018 / 2019, który stanowi: „Z budżetu 
obywatelskiego nie są w szczególności  finansowane 
zadania, które mają być realizowane: 1) na terenach 
oddanych w dzierżawę, najem oraz użyczenie(…)”.  

290 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

35.  WE 
W0138ST 

Zakup szafek do szatni SP nr 158 przy ul. Janosika. 
budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136. 
W ramach zadania zakupimy szafki do szatni szkolnej w SP nr 
158 przy ul. Janosika 136. Zakup ten pozwoli na bezpieczne 
przechowywanie obuwia oraz kurtek uczniów szkoły. Uczniowie 
będą też mogli przechowywać książki i zeszyty, aby nie nosić 
ich w plecakach w ciągu dnia w szkole. co pozwoli uchronić ich 
przed tak często występującymi wadami postawy 
spowodowanymi zbyt ciężkimi plecakami ze szkolnymi 
przyborami. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 
158.   

20 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków, 
podniesie standard placówki, pozwoli na bezpieczne 
przebywanie uczniów w pomieszczeniach szatni. 
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z  
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

20 000,00 zł 

36.  WE 
W0139ST 

Remont dachu na SP nr 158 (dawne PG nr 33) przy ul. 
Janosika 136. 
budynek SP nr 158 (dawne PG nr 33) przy ul. Janosika 136. 
Celem zadania jest remont dachu na budynku SP nr 158 przy ul. 
Janosika 136. Remont ten jest konieczny, aby zapewnić 
bezpieczne warunki podczas pobytu uczniów w budynku szkoły. 
Uszkodzony dach powoduje, iż pomieszczenia znajdujące się 
bezpośrednio pod dachem są zalewane podczas intensywnych 
opadów deszczu. Nienaprawianie dachu grozi jego  całkowitym 
zniszczeniem. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 
158.   

400 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków, 
podniesie standard placówki, pozwoli na bezpieczne 
przebywanie uczniów w szkole.   

410 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

37.  WE 
W0140ST 

Adaptacja poddaszy na świetlicę szkolną w budynku SP nr 
158 przy ul. Janosika 136. 
budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136. 
Celem zadania jest adaptacja poddaszy w budynku PS nr 158 na 
świetlicę szkolną. Wygospodarowane będą dwa pomieszczenia ( 
dla klas I-III i IV-VIII), aby zapewnić jak najwyższy standard. 
Remont pomieszczeń pozwoli zagwarantować uczniom właściwą 
opiekę, rozwijanie zainteresowań i bezpieczne warunki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 
158.   

120 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków, 
podniesie standard placówki, pozwoli na bezpieczne 
przebywanie uczniów w szkole.   
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z 
dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

125 000,00 zł 

38.  WE 
W0145OJ 

ROBOTYKA W SZKOLE. 
SP 141, ul. Zakładowa 35. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:                                              
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                       
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                    
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

12 280,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku W0145OJ  będzie możliwe 
jesienią 2018 r.  Nowa podstawa programowa 

12 280,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

wprowadza podstawy programowania od I klasy szkoły 
podstawowej i zakłada jej kontynuację na kolejnych 
etapach nauki. Jednocześnie w łódzkie szkoły mają 
możliwość współpracy z  Instytutem Informatyki 
stosowanej Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku, 
Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 
art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

wniosek W0145OJ nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  

39.  WE 
W0146NO 

ROBOTYKA W SZKOLE. 
SP 202, ul. Jugosłowiańska 2. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:                                     
 - promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                      
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                    
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

12 280,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku W0146NO  będzie możliwe 
jesienią 2018 r.  Nowa podstawa programowa 
wprowadza podstawy programowania od I klasy szkoły 
podstawowej i zakłada jej kontynuację na kolejnych 
etapach nauki. Jednocześnie w łódzkie szkoły mają 
możliwość współpracy z  Instytutem Informatyki 
stosowanej Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  

12 800,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku, 
Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 
art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0146NOnie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

40.  WE 
W0148AN 

ROBOTYKA W SZKOLE. 
SP 204, ul. Gajcego 7/11. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:  
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                       
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                   
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

12 280,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku W0148AN  będzie możliwe 
jesienią 2018 r.  Nowa podstawa programowa 
wprowadza podstawy programowania od I klasy szkoły 
podstawowej i zakłada jej kontynuację na kolejnych 
etapach nauki. Jednocześnie w łódzkie szkoły mają 
możliwość współpracy z  Instytutem Informatyki 
stosowanej Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

12 280,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku, 
Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 
art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0145OJ nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

41.  WE 
W0149DL 

ROBOTYKA W SZKOLE. 
ul. Beskidzka 172. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:                                              
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                      
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                    
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

7 100,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku  będzie możliwe jesienią 2018 r.  
Nowa podstawa programowa wprowadza podstawy 
programowania od I klasy szkoły podstawowej i 
zakłada jej kontynuację na kolejnych etapach nauki. 
Jednocześnie w łódzkie szkoły mają możliwość 
współpracy z  Instytutem Informatyki stosowanej 
Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

7 100,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku 
Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 
art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0149DL nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

42.  WE 
W0150SW 

ROBOTYKA W SZKOLE. 
SP 29, ul. Przędzalniana 70. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:                                             - promocja zajęć i 
rekrutacja uczestników,                                                                - 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                       
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

12 280,00 zł 

N 
 Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów 
ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku W0150SW będzie możliwe 
jesienią 2018 r.  Nowa podstawa programowa 
wprowadza podstawy programowania od I klasy szkoły 
podstawowej i zakłada jej kontynuację na kolejnych 
etapach nauki. Jednocześnie w łódzkie szkoły mają 
możliwość współpracy z  Instytutem Informatyki 
stosowanej Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

7 100,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku, 
Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 
art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0145OJ nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

43.  WE 
W0151ZA 

ROBOTYKA W SZKOLE. 
SP 193, ul. Małej Piętnastki 1. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:                                             
 - promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                      
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                    
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

12 280,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku W0151ZA  będzie możliwe 
jesienią 2018 r.  Nowa podstawa programowa 
wprowadza podstawy programowania od I klasy szkoły 
podstawowej i zakłada jej kontynuację na kolejnych 
etapach nauki. Jednocześnie w łódzkie szkoły mają 
możliwość współpracy z  Instytutem Informatyki 
stosowanej Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

7 100,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku, 
Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 
art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0145OJ nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

44.  WE 
W0152ST 

ROBOTYKA W SZKOLE. 
PG 33, ul. Janosika 136. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:                                              
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                       
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                    
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

34 500,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku W0152ST  będzie możliwe 
jesienią 2018 r.  Nowa podstawa programowa 
wprowadza podstawy programowania od I klasy szkoły 
podstawowej i zakłada jej kontynuację na kolejnych 
etapach nauki. Jednocześnie w łódzkie szkoły mają 
możliwość współpracy z  Instytutem Informatyki 
stosowanej Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

34 500,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku, 
Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 
art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0145OJ nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

45.  WE 
W0153MI 

ROBOTYKA W SZKOLE. 
SP "Mileszki", ul. Pomorska 437. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:                                              
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                       
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                    
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

34 500,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku W0153MI będzie możliwe 
jesienią 2018 r.  Nowa podstawa programowa 
wprowadza podstawy programowania od I klasy szkoły 
podstawowej i zakłada jej kontynuację na kolejnych 
etapach nauki. Jednocześnie w łódzkie szkoły mają 
możliwość współpracy z  Instytutem Informatyki 
stosowanej Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

34 500,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku, 
Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 
art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0145OJ nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

46.  WE 
W0154WW

ROBOTYKA W SZKOLE. 
ZSO 1, ul. Czajkowskiego 14                                             
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:                                              
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                       
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                    
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

17 250,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku W0154WWI  będzie możliwe 
jesienią 2018 r.  Nowa podstawa programowa 
wprowadza podstawy programowania od I klasy szkoły 
podstawowej i zakłada jej kontynuację na kolejnych 
etapach nauki. Jednocześnie w łódzkie szkoły mają 
możliwość współpracy z  Instytutem Informatyki 
stosowanej Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

17 250,00 zł 
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1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku 
W0153MI Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować 
zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Stoi również w sprzeczności z §1.4 
mówiącym o tym, że nie można finansować z budżetu 
obywatelskiego zadań, które maja być realizowane na 
terenie oddanym w najem, użyczenie, dzierżawę. Biorąc 
pod uwagę powyższe wniosek W0154WWI nie może 
uzyskać opinii pozytywnej.  
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47.  WE 
W0155NO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 202, ul. Jugosłowiańska 2. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie 0 
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0155NO będzie 
możliwe jesienią 2018 r.   
                Analiza wniosków odnoszące się do 
organizowania na terenie szkół zajęć dodatkowych  
musi uwzględniać możliwości organizacyjno – 
techniczne danej szkoły (np. liczbę sal lekcyjnych, 
stopień wykorzystania zaplecza sportowego, czas 
zakończenia godzin lekcyjnych, dwuzmianowość itp. ). 
W przypadku Szkoły Podstawowej nr 19, która 
wskazana jest we wniosku nie ma możliwości 
organizacyjno – technicznych do  prowadzenia takich 
zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe wniosek W0155NO 
nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

30 000,00 zł 
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48.  WE 
W0156OJ 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 205, ul. Dąbrówki 1. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0156OJ będzie 
możliwe jesienią 2018 r.   
                Analiza wniosków odnoszące się do 
organizowania na terenie szkół zajęć dodatkowych  
musi uwzględniać możliwości organizacyjno – 
techniczne danej szkoły (np. liczbę sal lekcyjnych, 
stopień wykorzystania zaplecza sportowego, czas 
zakończenia godzin lekcyjnych, dwuzmianowość itp. ). 
W przypadku Szkoły Podstawowej nr 19, która 
wskazana jest we wniosku nie ma możliwości 
organizacyjno – technicznych do  prowadzenia takich 
zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe wniosek W0155NO 
nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

30 000,00 zł 
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49.  WE 
W0159MI 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 203, ul. Pomorska 437. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0159MI  będzie 
możliwe jesienią 2018 r.   
Analiza wniosków odnoszące się do organizowania na 
terenie szkół zajęć dodatkowych  musi uwzględniać 
możliwości organizacyjno – techniczne danej szkoły 
(np. liczbę sal lekcyjnych, stopień wykorzystania 
zaplecza sportowego, czas zakończenia godzin 
lekcyjnych, dwuzmianowość itp. ). W przypadku 
Szkoły Podstawowej   
w Mileszkach, która wskazana jest we wniosku nie ma 
możliwości organizacyjno – technicznych do  
prowadzenia takich zajęć. Ponadto wniosek stoi w 
sprzeczności z zapisami § 1.4 załącznika nr 1 do 

30 000,00 zł 
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Zarządzenia  nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi  z 
dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018 / 2019 który stanowi, że: „nie 
można finansować z budżetu obywatelskiego zadań, 
które maja być realizowane na terenie oddanym w 
najem, użyczenie, dzierżawę.  Biorąc pod uwagę 
powyższe wniosek W0159MI nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  

50.  WE 
W0160WW

 "Kolorowa stołówka szkolna" -adaptacja, doposażenie i 
remont szkolnej stołówki w SP 33. 
SP nr 33, ul. Lermontowa 7. 
Stołówka służy uczniom i nauczycielom spożywającym posiłki 
podczas pobytu w szkole. Podczas półkolonii letnich i zimowych 
korzystają z niej dzieci i opiekunowie uczestniczący w zajęciach. 
W ramach zaproponowanych finansów wymianie ulegnie 
podłoga oraz oświetlenie -42 lampy. Zostaną odmalowane 
ściany. Zakupione zostanie l30 krzeseł, 6 stol6w, parawan 
wyciszający. stolik i fotel piankowy oraz 2 piankowe kanapy. 
 Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 33.  

93 070,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń, 
wpłynie na bezpieczeństwo uczniów. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 
7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

97 070,00 zł 

51.  WE 
W0161AN 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 204, ul. Gajcego 7/11. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 

30 000,00 zł 
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zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0161AN  będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Analiza wniosków odnoszące 
się do organizowania na terenie szkół zajęć 
dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 
organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. liczbę sal 
lekcyjnych, stopień wykorzystania zaplecza 
sportowego, czas zakończenia godzin lekcyjnych, 
dwuzmianowość itp. ). W przypadku Szkoły 
Podstawowej  nr 204, która wskazana jest we wniosku 
nie ma możliwości organizacyjno – technicznych do  
prowadzenia takich zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0161AN nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  

52.  WE 
W0162ZA 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 193, ul. Małej Piętnastki 1. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 

30 000,00 zł 
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zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0162ZA będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Analiza wniosków odnoszące 
się do organizowania na terenie szkół zajęć 
dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 
organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. liczbę sal 
lekcyjnych, stopień wykorzystania zaplecza 
sportowego, czas zakończenia godzin lekcyjnych, 
dwuzmianowość itp. ). W przypadku Szkoły 
Podstawowej nr 193, która wskazana jest we wniosku 
nie ma możliwości organizacyjno – technicznych do  
prowadzenia takich zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0162ZA nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  

53.  WE 
W0163ZA 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 149, ul. Tatrzańska 69 A. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 

30 000,00 zł 
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zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0163ZA  będzie 
możliwe jesienią 2018 r.  Analiza wniosków odnoszące 
się do organizowania na terenie szkół zajęć 
dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 
organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. liczbę sal 
lekcyjnych, stopień wykorzystania zaplecza 
sportowego, czas zakończenia godzin lekcyjnych, 
dwuzmianowość itp. ). W przypadku Szkoły 
Podstawowej  nr 149, która wskazana jest we wniosku 
nie ma możliwości organizacyjno – technicznych do  
prowadzenia takich zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0163ZA nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  

54.  WE 
W0164WW

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
ZSO nr 1, ul. Czajkowskiego 14. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 

30 000,00 zł 
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zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0164WW będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Analiza wniosków odnoszące 
się do organizowania na terenie szkół zajęć 
dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 
organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. liczbę sal 
lekcyjnych, stopień wykorzystania zaplecza 
sportowego, czas zakończenia godzin lekcyjnych, 
dwuzmianowość itp. ). W przypadku ZSO nr 1, która 
wskazana jest we wniosku nie ma możliwości 
organizacyjno – technicznych do  prowadzenia takich 
zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe wniosek 
W0164WW nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

55.  WE 
W0165WW

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 12, ul. Jurczyńskiego 1/3. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 

30 000,00 zł 
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wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0165WW będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Analiza wniosków odnoszące 
się do organizowania na terenie szkół zajęć 
dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 
organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. liczbę sal 
lekcyjnych, stopień wykorzystania zaplecza 
sportowego, czas zakończenia godzin lekcyjnych, 
dwuzmianowość itp. ). W przypadku ZSO nr 1, która 
wskazana jest we wniosku nie ma możliwości 
organizacyjno – technicznych do  prowadzenia takich 
zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe wniosek 
W0164WW nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

56.  WE 
W0166ST 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 139, ul. Giewont 28. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 

30 000,00 zł 
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musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0166ST będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Analiza wniosków odnoszące 
się do organizowania na terenie szkół zajęć 
dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 
organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. liczbę sal 
lekcyjnych, stopień wykorzystania zaplecza 
sportowego, czas zakończenia godzin lekcyjnych, 
dwuzmianowość itp. ). W przypadku ZSO nr 1, która 
wskazana jest we wniosku nie ma możliwości 
organizacyjno – technicznych do  prowadzenia takich 
zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe wniosek 
W0164WW nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

57.  WE 
W0167SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 37, ul. Szpitalna 9/11. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 

30 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0167SW będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Analiza wniosków odnoszące 
się do organizowania na terenie szkół zajęć 
dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 
organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. liczbę sal 
lekcyjnych, stopień wykorzystania zaplecza 
sportowego, czas zakończenia godzin lekcyjnych, 
dwuzmianowość itp. ). W przypadku ZSO nr 1, która 
wskazana jest we wniosku nie ma możliwości 
organizacyjno – technicznych do  prowadzenia takich 
zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe wniosek 
W0164WW nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

58.  WE 
W0169SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 4, Al. Piłsudskiego 101. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 

30 000,00 zł 
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potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0169SW będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Analiza wniosków odnoszące 
się do organizowania na terenie szkół zajęć 
dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 
organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. liczbę sal 
lekcyjnych, stopień wykorzystania zaplecza 
sportowego, czas zakończenia godzin lekcyjnych, 
dwuzmianowość itp. ). W przypadku ZSO nr 1, która 
wskazana jest we wniosku nie ma możliwości 
organizacyjno – technicznych do  prowadzenia takich 
zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe wniosek 
W0164WW nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

59.  WE 
W0170SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 29, ul. Przędzalniana 70. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 

30 000,00 zł 
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dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0170SW będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Analiza wniosków odnoszące 
się do organizowania na terenie szkół zajęć 
dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 
organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. liczbę sal 
lekcyjnych, stopień wykorzystania zaplecza 
sportowego, czas zakończenia godzin lekcyjnych, 
dwuzmianowość itp. ). W przypadku ZSO nr 1, która 
wskazana jest we wniosku nie ma możliwości 
organizacyjno – technicznych do  prowadzenia takich 
zajęć.  Biorąc pod uwagę powyższe wniosek 
W0164WW nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

60.  WE 
W0172SW 

GRAĆ JAK MESSI. 
boisko szkolne przy SP 170, ul. Miedziana 1/3 
Celem zadania jest propagowanie aktywnego i bezpiecznego 
spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, a także społeczności 
lokalnej na nowoczesnym boisku szkolnym, poprzez 
modernizację istniejącego boiska szkolnego z przeznaczeniem na 
boisko wielofunkcyjne o wymiarach docelowych 20 x 40 m. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 170 
i mieszkańcy osiedla. 

280 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć sportowych  
i aktywne spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 
7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

70 0000,00 zł 

61.  WE 
W0173SW 

W zdrowym i czystym ciele - zdrowy duch w SP 170. 
zaplecze wychowania fizycznego przy sali gimnastycznej w SP 
170, ul. Miedziana 1/3. 
Remont zaplecza wychowania fizycznego, w skład którego 
wchodzą: przebieralnia dziewcząt, przebieralnia chłopców, 
natryski, magazyn sprzętu sportowego i dwie toalety. Zależy 
nam na gruntownym remoncie pomieszczeń zaplecza sali 
gimnastycznej: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
podłóg, renowacja ścian, wymiana rur kanalizacyjnych, 
kaloryferów, natrysków, modernizacja oświetlenia, toalet 
dziecięcych i chłopięcych. Ponadto chcemy doposażyć te 

160 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na bezpieczne korzystanie z pomieszczeń 
przebieralni. Zadanie będzie wykonane z 
uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 
dostępności”. 

145 000,00 zł 
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pomieszczenia w wieszaki, szafki, ławeczki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 
170. 

62.  WE 
W0177OJ 

Wesoła Podłoga. 
SP nr 141, ul. Zakładowa 35. 
W budynku szkoły na powierzchniach korytarzy z lastriko i w 
niektórych pomieszczeniach z płytkami PCV i parkietem 
zostanie wykonana wymiana posadzek na wykładzinę 
zgrzewalną homogeniczną. Łączna powierzchnia: 340 m2. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 
141.   

126 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
poprawi bezpieczeństwo i pozwoli na prowadzenie 
zajęć edukacyjnych. Zadanie będzie wykonane  
z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta  Łodzi  
z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności”. 

126 000,00 zł 

63.  WE 
W0198WW

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
SP nr 199, ul. Elsnera 8. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 
profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież.  

30 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych z 
unihokeja złożonej we wniosku W0198WW będzie 
możliwe jesienią 2018 r.   

30 000,00 zł 
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Analiza wniosków odnoszące się do organizowania na 
terenie szkół zajęć dodatkowych  musi uwzględniać 
możliwości organizacyjno – techniczne danej szkoły 
(np. liczbę sal lekcyjnych, stopień wykorzystania 
zaplecza sportowego, czas zakończenia godzin 
lekcyjnych, dwuzmianowość itp. ). W przypadku 
Szkoły Podstawowej nr 29, która wskazana jest we 
wniosku nie ma możliwości organizacyjno – 
technicznych do  prowadzenia takich zajęć.  Biorąc pod 
uwagę powyższe wniosek W0198WW nie może 
uzyskać opinii pozytywnej.  

64.  WE 
W0202MI 

Teatr Bliżej Nas. 
SP nr 203, ul. Pomorska 437. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla : 3 części: 
1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne 
w miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów); 2) 
wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektakli; 3) 
stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w jeden 
show i przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie 
mieszkańców osiedla busami na występ do teatru (min. 4 
występy). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

135 060,00 zł 

N 
Wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 1.1 p. 4 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Z budżetu obywatelskiego nie są w 
szczególności finansowane zadania, które mają być 
realizowane: 1) na terenach oddanych w dzierżawę, 
najem oraz użyczenie;” Wskazana we wniosku dawna 
Szkoła Podstawowa nr 203 od 2013 r. prowadzona jest 
przez Towarzystwo Oświatowe MILESZKI, a teren 
szkoły oddany został w użyczenie. Biorąc pod uwagę 
powyższe wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

135 060,00 zł 
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65.  WE 
W0206NR 

ROBOTYKA W SZKOLE. 
ul. Dyspozytorska 3. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU 
NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ Z ROBOTYKI. W skład zadania 
wchodzi:                                             
 - promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                      
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                    
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież.  

7 100,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki  
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 
Zgodnie  
z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument – program wychowawczo – 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez radę 
rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną  (art. 85 
ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie diagnozy 
potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych  w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 
potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu  30 
dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych 
złożonej we wniosku  będzie możliwe jesienią 2018 r.  
Nowa podstawa programowa wprowadza podstawy 
programowania od I klasy szkoły podstawowej i 
zakłada jej kontynuację na kolejnych etapach nauki. 
Jednocześnie w łódzkie szkoły mają możliwość 
współpracy z  Instytutem Informatyki stosowanej 
Politechniki Łódzkiej.  
Zasady wydawania środków publicznych określa 
ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 
6. 1. określa, że:  Środki publiczne przeznacza się na:  
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy określa 
m.in., że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

7 100,00 zł 
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1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;  
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
W przypadku propozycji zgłoszonej we wniosku 
Wydział Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 
art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o 
finansach publicznych i w związku z tym nie będzie 
mógł zrealizować zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem.  
Ponadto wniosek stoi w sprzeczności z zapisami § 6 
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego nie mogą wskazywać bezpośrednio albo 
pośrednio podmiotu realizującego zadania lub trybu 
jego realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 
wniosek W0206NR nie może uzyskać opinii 
pozytywnej.  

66.  WE 
L0038 

Zdrowy przedszkolak - zakup oczyszczaczy powietrza 
do PM 118. 
PM 118.  
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 118.  

1 679 000,00 zł

P 
Realizacja zadania pozwoli na poprawę komfortu 
pobytu dzieci w przedszkolu, wpłynie pozytywnie 
na zdrowie dzieci. 

1 679 000,00 zł 
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67.  WE 
L0041 

Wielofunkcyjna sala do zabaw i terapii dla dzieci przy 
Przedszkolu Miejskim nr 137 
- Integracyjnym w Łodzi. 
Przedszkole Miejskie nr 137 - Integracyjne. 93-217 Łódź, 
ul. G. Roweckiego 6. 
Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkolnego o 
wielofunkcyjną salę do zabaw i terapii, zaplecze sanitarne 
oraz szatnię. Zaplecze sanitarne oraz szatnia znajdować się 
będą w przebudowanej części budynku. Dobudowana 
zostanie sala o powierzchni 150 m2 
Doposażenie przebudowanej części: toalety, wieszaki na 
ubrania oraz ławeczki. Doposażenie sali: podest teatralny 
do przedstawień, kotary, nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt 
specjalistyczny, pomoce do ćwiczeń i zabaw. 
Dzieci i specjaliści z Przedszkola Miejskiego nr 137. 

1210000,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i 
warunki pracy z dziećmi z orzeczeniami o 
kształceniu specjalnym oraz dzieci zdrowych - 
wymagających wsparcia specjalistów. 

1 210 000,00 zł 

68.  WE 
L0045 

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i korytarza 
piwnicznego. 
Budynek III Liceum Ogólnokształcącego im. T. 
Kościuszki 90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 46. 
Pomieszczenia sanitarne wymagają wymiany sanitariatów, 
armatury oraz płytek ściennych gresu podłogowego. 
Obecny stan tych pomieszczeń stwarza duże problemy z 
ich użytkowaniem. Nie spełnia współczesnych standardów. 
Korytarz piwniczny/komunikacyjny / wymaga demontażu 
starych , śliskich płytek podłogowych ,których stan 
zagraża bezpieczeństwu uczniów , pracowników szkoły 
oraz innych użytkowników wynajmujących pomieszczenia 
szkolne. 
Uczniowie III LO. 

150000,00 zł 

P 
Realizacja   zadania   podniesie    standard, 
estetykę    pomieszczeń    oraz bezpieczeństwo 
uczniów podczas pobytu w szkole. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia 
nr 7120/YII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności". 

208 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

69.  WE 
L0052 

„Z boiska na Igrzyska" - budowa obiektu 
lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 184 w 
Łodzi. 
Ul. Syrenki 19a. 
Zaprojektowanie i budowa obiektu lekkoatletycznego z: 
1. bieżnią 335-metrową, czterotorową, owalną 
2. placem do pchnięcia kulą 
3. skoczniami wzwyż i w dal 
4. infrastrukturą (trybunami, oświetleniem, magazynkiem 
na sprzęt). 
Ogólnodostępne. 

1289960,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 
atrakcyjnych zajęć sportowych i aktywne 
spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia 
nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności". 

1 289 960,00 zł 

70.  WE 
L0093 

Łódzkie Centrum Olimpijskich Sportów Walki. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Łodzi ul. Żeromskiego 115. 
Remont Łódzkiego Centrum Olimpijskich Sportów Walki 
obejmie wykonanie: - dwóch łazienek, 
- dwóch szatni, 
- sali z ringiem bokserskim, 
- sali z matą zapaśniczą i do judo, 
- siłowni, 
- pokoju trenerskiego. 
- wymiany przeciekającego dachu, 
- wymiany instalacji elektrycznej, 
- wymiany 11 -tu okien i drzwi, 
- wymiany podłogi. 
Posiadamy dużą ilość sprzętu sportowego, który obecnie 
jest przechowywany w magazynie z 
powodu braku miejsca na jego udostępnienie. 
Uczniowie ZKZiU oraz UKS Włókiennik. 

790000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard i estetykę 
placówki, wpłynie także na poprawę 
bezpieczeństwa, pozwoli naprowadzenie 
atrakcyjnych zajęć sportowych. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia 
nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności". 

790 000,00 zł 
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71.  WE 
L0104 

Kurs międzynarodowego języka Esperanto. 
Placówki szkolne na terenie Łodzi. 
Zadanie polega na zorganizowaniu na terenie szkół w 
Łodzi cyklu kursów międzynarodowego jeżyka Esperanto. 
Ogólnodostępne. 
 

12 000,00 zł 

N 

Wniosek L0104 odnoszący się do propozycji nauki 
międzynarodowego języka Esperanto nie spełnia 
wymogów zapisów § 3.2 p.2) załącznika nr 1  
Zarządzenia 7646A/II/18 Prezydenta Miasta Łodzi   
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019, 
który stanowi: „ (...) o innym charakterze niż 
określony w pt. 1 (dotyczy zakupu usług - przyp. 
WE) wymaga wskazania konkretnego miejsca (np. 
określonej szkoły, parku, ulicy, kwartału). Ponadto 
na stronie http://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-
a3/bezplatny-kurs-iezvka-esperanto-r4102 znajduje 
się następująca informacja: „ Polski Związek 
Esperantystów, Oddział w Łodzi serdecznie 
zaprasza na BEZPŁATNY KURS JĘZYKA 
ESPERANTO. Wprowadzenie i pierwsza lekcja 
próbna odbędzie się w dniu 28 marca 2018 o godz. 
17:00 w sali 310 w Łódzkim Domu Kultury przy 
ul. Traugutta 18 w Łodzi. Tak więc wszyscy 
zainteresowani nauką języka esperanto mają 
możliwość skorzystania z bezpłatnej nauki tego 
języka. 
Kierując się zasadą, którą określa ustawa z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

12 000,00 zł 
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2009 nr 157 póz. 1240), która w art. 44 ust. 3 
określa m.in., że Wydatki publiczne powinny być 
dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasad (".../'wniosek L0104 nie może 
uzyskać pozytywnej opinii. 

 

72.  WE 
L0149 

„Wasza młodzież - nasza przyszłość"- Remont sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie XXVI 
Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi ul. Wileńska 22a. 
Ul. Wileńska 22a. 
Zadanie obejmuje remont sali gimnastycznej , zaplecza 
sanitarnego i pozostałego zaplecza sportowego wraz z 
wykonaniem dokumentacji projektowej i nadzorem 
inspektorskim. W ramach remontu zostaną 
przeprowadzone prace związane z wymianą instalacji 
oświetlenia na energooszczędną, malowanie ścian, sufitów, 
naprawa tynków, wykonanie posadzek z płyt gresowych, 
ułożenie płytek ceramicznych, wymiana armatury, 
posadzki parkietowej, wymiana stolarki drzwiowej, 
doposażenie w sprzęt, montaż tablicy wyników gier. 
Uczniowie XXVI LO i mieszkańcy osiedla. 

500 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 
sportowych i aktywne spędzanie czasu wolnego. 
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 
zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 
dostępności". 

500 000,00 zł 
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73.  WE 
L0170 

Plac zabaw. 
Ul. Bracka 51a. 
Plac zabaw to miejsce spotkań przeznaczone do zabawy i 
odpoczynku dla dzieci. Podkreślić należy jednak, że 
zabawa nie jest jedynie rozrywką, ale formą aktywności, 
która kształtuje rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 
Zabawy na świeżym powietrzu, w których dzieci mogą 
uczestniczyć na palcu zabaw mają ogromny wpływ na ich 
prawidłowy rozwój. Stworzenie miejsca, które będzie 
skutecznie rywalizować z komputerem, tabletem czy 
telefonem komórkowym jest dziś kluczowym zadaniem. 
Zależy nam by stworzyć miejsce, gdzie dzieci będą mogły 
rozwijać się ruchowo oraz intelektualnie - uczyć się 
współdziałać w zespole, poznawać zasady fair play, 
pobudzać swoją pomysłowość oraz rozwijać świadomość 
ekologiczną. 
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 9.  

450 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
poprawi bezpieczeństwo i pozwoli na prowadzenie 
zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu. 
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 
zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 
dostępności". 

450 000,00 zł 

74.  WE 
L0172 

„Król Krakus na Szlaku Bajkowej Łodzi". 
Ul. Więckowskiego 35. 
Zadanie to ustawienie figurki króla Krakusa, bohatera 
pierwszej bajki Z. Wasilewskiego „Za Króla Krakusa", 
który jest twórcą polskiej animacji lalkowej, 
współzałożycielem SeMeFora, mieszkańcem Łodzi i 
patronem SP 36. Wasilewski pierwszą bajkę stworzył w 
mieszkaniu przy ul. Radwańskiej w 1947 r. Ustawienie 
figurki Króla wpisze się w Szlak Bajkowej Łodzi i będzie 
elementem pamięci o człowieku, za którego sprawą 
powstały postacie z filmów zrealizowanych przez 
SeMaFor. 
Ogólnodostępny 

62 911,00 zł 

N 
Propozycja zgłoszona we wniosku stoi w 
sprzeczności z zapisami § 3.3 p. 3 załącznika nr 1 
do Zarządzenia nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Wyłączone ze zgłaszania do 
budżetu obywatelskiego są propozycje zadań 
dotyczące (...) p. 3) budowy pomników 
upamiętniających osoby lub wydarzenia w 
przestrzeni miejskiej. 

62 911,00 zł 



Lp. Realizator
ID 
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Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
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Treść rekomendacji 
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75.  WE 
L0174 

Radość dziecka II. 
Ul. Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. Teren Szkoły 
Podstawowej nr 152. 
Zadanie ma na celu integrację społeczności szkolnej SP 
I52 poprzez zorganizowanie dla obecnych i przyszłych 
uczniów szkoły, ich rodzeństwa, rodziców i przyjaciół 
dwóch festynów rodzinnych propagujących zdrowy styl 
życia i kształtujących nawyk czynnego spędzania czasu 
wolnego. Poprawę wizerunku otoczenia szkoły poprzez 
przyozdobienie otaczających szkołę murów muralami, wg 
projektów dzieci. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci 
poprzez założenie monitoringu wizyjnego m.in. w 
szatniach uczniowskich. 
Uczniowie SP nr 152 oraz okoliczni mieszkańcy. 

45 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard placówki, 
pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 
artystycznych oraz atrakcyjnego spędzania czasu 
wolnego. 

45 000,00 zł 

76.  WE 
L0175 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym 
Gimnazjum nr 28 i XI Liceum Ogólnokształcącym w 
Łodzi. 
Ul. Kopcińskiego 54. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska 
wielofunkcyjnego w skład którego wchodziłyby: boisko 
piłkarskie, boisko do piłki ręcznej i koszykówki, bieżnia 4-
torowa i skocznia do skoku w dal z oświetleniem i 
monitoringiem. 
Uczniowie szkół oraz okoliczni mieszkańcy. 

650 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie standard i estetykę 
placówki, wpłynie także na poprawę 
bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 
atrakcyjnych zajęć sportowych. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia 
nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności". 

1 340 000,00 zł 

77.  WE 
L0176 

Balon Widzew- budowa hali pneumatycznej nad 
boiskiem przy ul. Czajkowskiego 14. 
Ul. Czajkowskiego 14, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr l. 
Proponujemy zbudowanie pierwszego w Łodzi krytego 
boiska piłkarskiego. Inwestycja ta pozwoli młodzieży 
trenować w okresie jesienno-zimowym w miejscu 

1 155 000,00 zł

N 
Hala pneumatyczna jest budynkiem 
specjalistycznym i jest obostrzona wieloma 
przepisami prawa budowlanego. Niezbędnym dla 
bezproblemowego odbioru i użytkowania hali jest 
odbiór przez szereg instytucji w szczególności 
przez straż pożarną. Przepisy p. poż. oraz warunki, 

1 155 000,00 zł 
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pozwalającym podnosić swoje umiejętności. 
Uczniowie ZSO nr 1 i okoliczni mieszkańcy. 

jakie powinny spełniać powłoki pneumatyczne 
reguluje § 288 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który 
stanowi: „Pomieszczenie z obudową 
pneumatyczną może być wykorzystywane jako 
tymczasowy budynek PM o gęstości obciążenia 
ogniowego strefy pożarowej nie wyższej od 1.000 
MJ/ m2, pod warunkiem: zachowania odległości 
co najmniej 20 m od innych obiektów 
budowlanych (...)". Wnioskodawca zaproponował 
wybudowanie dodatkowego budynku, niezbędnego 
do przechowywania hali, który to budynek również 
musi spełniać normy przepisów p.poż. i prawa 
budowlanego, w tym przepisów dotyczących 
stosownych odległości od już istniejących 
obiektów. Propozycja zgłoszona we wniosku 
L0176 nie spełnia wymogów cytowanego powyżej 
rozporządzenia i w związku z tym nie może 
uzyskać pozytywnej opinii Wydziału Edukacji. 

78.  WE 
L0177 

POK - Dla Łodzi (Przedsiębiorczy, Odpowiedzialny, 
Kreatywny łodzianin) - wszechstronny cykl szkoleń dla 
młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. 
Projekt realizowany będzie na terenie wybranych szkól w 
Łodzi (zakładamy co najmniej 10 szkół z każdego z trzech 
bloków tematycznych. 
Projekt zakłada cykl szkoleń z trzech zakresów 
tematycznych: 
1. Przedsiębiorczy - Szkolenia z zakresu 
przedsiębiorczości i zarządzania pieniędzmi 

1 150 000,00 zł

N 
Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów 
ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki 
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli 
szkoły. Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 
połączenie szkolnego programu wychowawczego i 
programu profilaktyki w jeden dokument -program 
wychowawczo - profilaktyczny. Dokument ten jest 
uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z 
rada pedagogiczną (art. 85 ust 1-3) i 

1 100 000,00 zł 
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oparte o gry edukacyjne typu Cashflow 101, 202, 
Eurocash. Zakup zestawów gier do 
10 szkół w celu realizacji szkoleń, przeszkolenie osób 
nadzorujących gry. 
2. Odpowiedzialny - Kursy ratowników pierwszej pomocy 
przed medycznej i 
instruktorów ratownictwa zakończony uzyskaniem 
międzynarodowej licencji EFR. 
Wyposażenie 10 centrów edukacji i pierwszej pomocy w 
niezbędny sprzęt. 
3. Kreatywny - cykl szkoleń typu MENSA. Szkolenia 
oparte o ciekawe zadania 
rozwijające kreatywność i gry logiczne. Wyposażenie 10 
szkół w zestawy gier i 
materiałów pomocniczych. 
4. W miarę możliwości technicznych i wyrażonych zgód 
uczestników stworzenie sieci 
ratowników przed medycznych i wdrożenie aplikacji na 
telefon umożliwiającej 
lokalizacje osoby mogącej udzielić fachowej pomocy. 
Ogólnodostępny 

opracowywany jest na podstawie diagnozy potrzeb 
wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami 
cytowanego powyżej dokumentu oraz musi 
wynikać z diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 
dokonuje się w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia 
roku szkolnego. Tak więc uzyskanie opinii dla 
propozycji zajęć dodatkowych złożonej we 
wniosku L0177 będzie możliwe jesienią 2018 r. 
Autorzy wniosku nie wskazują miejsc, w których 
zajęcia te miałby się odbywać. Stoi to w 
sprzeczności z zapisami § 3.2 p. 2 załącznika nr 1 
do Zarządzenia nr 7646A/II/18 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „Propozycja zadania do budżetu 
obywatelskiego: (...) o innym charakterze niż 
określony w pkt.1, wymaga wskazania 
konkretnego miejsca realizacji ( np. określonej 
szkoły, parku, ulicy, kwartału ulic) ".Biorąc pod 
uwagę powyższe wniosek nie może uzyskać opinii 
pozytywnej. 
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79.  WE 
L0178 

Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w 
kompleksie sportowym wraz z zapleczem socjalnym 
przy SP nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki". 
SP nr 182 w Łodzi im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki „ 
ul. Łanowa 16. 
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: 
a) Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w 
kompleksie sportowym wraz z 
zapleczem socjalnym wym. 18m. x 38m. 
b) Instalacje i monitoring wizyjnym 
c) Wykończenie pomieszczeń socjalnych 
d) Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne wokół zadaszonego 
boiska 
Celem projektu jest zadaszenie nad kortem tenisowym w 
kompleksie sportowym wraz z zapleczem socjalnym przy 
Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego 
„Zośki" w Łodzi, mieszczącego się przy ulicy Łanowej 16. 
W projekcie tym występujemy o budowę zadaszenia 
boiska (tenis ziemny, siatkówka) o wymiarach 18x38. 
Dostęp do planowanych obiektów będzie miała 
społeczność lokalna osiedla Teofilów oraz uczniowie SP 
182 i zaprzyjaźnionych szkół. 
Korzyści jakie będzie niosło zrealizowanie tego projektu to 
całoroczna (okres zimowy) aktywizacja ruchowa, poprawa 
wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców; 
zmniejszenie zagrożenia zachorowań na tzw. choroby 
cywilizacyjne; upowszechnienie sportu jako działania 
przeciw negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym; 
wzrost integracji mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności 
miasta. 
Uczniowie SP nr 182 i okoliczni mieszkańcy. 

1 270 000,00 zł

P 
Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne i ciekawe 
spędzanie czasu wolnego na świeżym  powietrzu. 
Zadanie  będzie  wykonane  z  uwzględnieniem  
zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 
dostępności". 

1 310 000,00 zł 
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80.  WE 
L0179 

Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa dla 
młodzieży. 
Całe miasto - szkoły podstawowe. 
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z edukacji anty 
dyskryminacyjnej dla młodzieży i nauczycieli w 20 
łódzkich szkołach podstawowych. Szkoła w dużej mierze 
kształtuje postawy młodzieży stąd niezbędne jest 
wprowadzenie do niej zajęć dotyczący respektowania praw 
człowieka oraz przeciwdziałania uprzedzeniom i 
dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, 
niepełnosprawność, orientację seksualna, wyznanie czy 
status materialny. Celem edukacji równościowej i 
antydyskryminacyjnej jest szkoła, w której każdy może 
czuć się bezpiecznie. 
Ogólnodostępny 

60 000,00 zł 

N 
Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów 
ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki 
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli 
szkoły. Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 
połączenie szkolnego programu wychowawczego i 
programu profilaktyki w jeden dokument -program 
wychowawczo - profilaktyczny. Dokument ten jest 
uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z 
rada pedagogiczną (art. 85 ust 1-3) i 
opracowywany jest na podstawie diagnozy potrzeb 
wychowawczych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami 
cytowanego powyżej dokumentu oraz musi 
wynikać z diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 
dokonuje się w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia 
roku szkolnego. Tak więc uzyskanie opinii dla 
propozycji zajęć dodatkowych złożonej we 
wniosku L0179 będzie możliwe jesienią 2018 r. 
Autorzy wniosku nie wskazują konkretnych 
miejsc, w których zajęcia te miałby się odbywać. 
Stoi to w sprzeczności z zapisami § 3.2 p. 2 
załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 7646A/II/18 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
2018 / 2019 który stanowi, że: „Propozycja 

60 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

zadania do budżetu obywatelskiego: (...) o innym 
charakterze niż określony w pkt.1, wymaga 
wskazania konkretnego miejsca realizacji ( np. 
określonej szkoły, parku, ulicy, kwartału ulic) 
".Biorąc pod uwagę powyższe wniosek nie może 
uzyskać opinii pozytywnej. 

81.  WE 
L0180 

„Ekstra podłogi i drzwi w SP 33" - wymiana podłóg i 
drzwi w pracowniach szkolnych w Szkole Podstawowej 
nr 33. 
SP nr 33, ul. Lermontowa 7. 
Zadanie polega na wymianie podłóg w 15 klasach i na 2 
szkolnych korytarzach oraz szatni, 18 kompletów drzwi do 
klas lekcyjnych i 2 kompletów drzwi wyjściowych. 
Uczniowie SP nr 33. 

331 240,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń, 
wpłynie na bezpieczeństwo uczniów. Zadanie 
będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności".

343 240,00 zł 

82.  WE 
L0181 

Centrum konferencyjno-widowiskowe. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. 
Żeromskiego 115. 
CKZiU jest ośrodkiem życia edukacyjno-kulturalnego 
położonym w centrum miasta 
z mieszczącą się wewnątrz budynku głównego zabytkową 
Aulą. Projekt dotyczy: 
adaptacji i wyposażenia Auli (projekt, prace remontowo-
budowalne, wzmocnienie 
parkietu, klimatyzacja, aranżacja wnętrza, rolety -9 , 350 
krzeseł) modernizację sceny Auli (instalacja elektryczna, 
oświetlenie, nagłośnienie, kotary) modernizację zaplecza 
technicznego (stanowisko reżysera dźwięku i światła, 
krzesła-10, kulisy, wieszaki, meble do garderoby 
wymiarowane). 
Uczniowie szkół i instytucje oświatowe. 

352 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń, 
wpłynie na bezpieczeństwo uczniów. Zadanie 
będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności".

352 000,00 zł 
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83.  WE 
L0182 

Budowa pracowni zegarmistrzowskiej w zespole szkół 
rzemiosła. 
Ul. Żubardzka 2. 
Wyposażenie pracowni zegarmistrzowskiej, która będzie 
przeznaczona do nauki zawodu zegarmistrz. Klasa o tym 
profilu będzie działać od września 2018 roku w Branżowej 
Szkole I stopnia nr 21 w Łodzi w Zespole Szkół 
Rzemiosła. Nowy oddział powstaje przy wsparciu 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa. 
Pracownia zostanie zaopatrzona w specjalistyczne i 
niezbędne do nauki zawodu narzędzia, maszyny, 
urządzenia pomiarowe i diagnostyczne. Konieczna jest 
również -adaptacja pomieszczeń™ szkolnych 
przeznaczonych na ww. pracownię. 
Uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła. 

250 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie nauki 
zawodu zegarmistrza.   Zadanie będzie wykonane z 
uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 
7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
„Łódzkiego standardu dostępności". 

250 000,00 zł 

84.  WE 
L0183 

Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze 
sztuczną nawierzchnią. 
Ul. Minerska 1/3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. 
Celem wnioskowanego zadania jest stworzenie 
pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w 
miejsce starego zaniedbanego boiska trawiastego. 
Boisko do piłki nożnej 60m x l00m = 6000 m2. 
Ogólnodostępny 1 362 991,29 zł

N 
We wniosku jako miejsce realizacji zadania 
wskazano teren administrowany do dnia 31 
sierpnia 2019 r. przez Gimnazjum Publiczne nr 23. 
Wydział Edukacji nie planuje żadnych działań w 
budynku po wygaszanym gimnazjum i z chwilą 
zamknięcia szkoły przekaże budynek wraz z 
terenem do dyspozycji Miasta. Nie znamy wiec 
dalszego przeznaczenia budynku, a co za tym idzie 
jego ewentualnego nowego gospodarza. Kierując 
się zasadą, którą określa ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 
157 poz. 1240), która w art. 44 ust. 3 określa m.in., 
że Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
zasad: 

1 362 991,29 zł 
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a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów, 
b) optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów; 
2) w sposób umożliwiający terminową realizację 
zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 
wniosek L0183 nie może uzyskać pozytywnej 
opinii. 

85.  WE 
L0260 

Wodny plac zabaw z miejscem do plażowania i 
monitoringiem na terenie Skweru im. H. Dubaniewicza.
Dzielnica Łódź-Górna, Osiedle Piastów - Kurak, Skwer 
im. H. Dubaniewicza. 
Projekt obejmuje budowę 16 zabawek wodnych, miejsce 
do plażowania, na odgrodzonym od reszty parku trawniku 
(od strony boiska ogrodzenie będzie wyższe) Ogrodzenie z 
3 furtkami .Obiekt wyposażony będzie w przebieralnię, 4 
ławki, stojak na rowery, 2 kosze na śmieci, oświetlenie. 
Zimą będzie służył jako lodowisko. O bezpieczeństwo w 
parku będzie dbał monitoring Straży Miejskiej. System 
wodny będzie posiadał ekologiczną oczyszczalnię. 
Z efektów  realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX 
LO i mieszkańcy osiedla. 

909 640,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na przyjemne i 
aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym 
powietrzu. Wniosek jest jednym z czterech 
dotyczących zagospodarowania terenu na działce 
505/25 położonej w obrębie G12. Wnioskodawca 
w emailu z dnia 8.05.2018 zmienił zakres wniosku 
dodając do niego budowę bieżni. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia 
nr 7120/VII/17 PMŁ z dnia 20.10.2017r. w 
sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu 
dostępności". 

909 640,00 zł 
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86.  WE 
L0280 

Nowoczesne boisko do koszykówki na Górnej. 
Na terenie istniejącego asfaltowego boiska w okolicy 
Skweru im. H. Dubaniewicza, pomiędzy ul. Strycharską nr 
14/18, IX L.O. a parafią Świętego Łukasza Ewangelisty. 
Wybudowanie, bezpiecznego, nowoczesnego boiska do 
koszykówki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX 
LO i mieszkańcy osiedla. 

50 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania pozwoli na przyjemne i 
aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym 
powietrzu. Wniosek jest jednym z czterech 
dotyczących zagospodarowania terenu na działce 
505/25 położonej w obrębie G12. Wnioskodawca 
w emailu z dnia 8.05.2018 zmienił zakres wniosku 
dodając do niego budowę bieżni. Zadanie będzie 
wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia 
nr 7120/VII/17 PMŁ z dnia 20.10.2017r. w 
sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu 
dostępności". 

910 000,00 zł 

87.  WK 
B0013BD 

Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla 
biblioteki przy Marynarskiej. 
Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9. 
Przewiduje się zakup ok. 400 książek wydanych 
tradycyjnie oraz ok. 50 jednostek audiobooków. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej. Mając na 
uwadze powyższe Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 

10 000,00 zł 

88.  WK 
B0022RA 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników 
biblioteki przy ul. Motylowej 13. 
BM, Filia nr 16, ul. Motylowa 13. 
Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. 
Motylowej 13 ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
oferty placówki oraz promocję czytelnictwa w Łodzi. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

10 000,00 zł 
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89.  WK 
B0024BC 

Zakup książek do biblioteki. 
BM, Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8. 
Popularyzacja czytelnictwa poprzez odnowienie i 
ubogacenie księgozbioru w książki zarówno dla dzieci i 
młodzieży ale i dorosłego czytelnika. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

10 000,00 zł 

90.  WK 
B0029RA 

Rozczytany Radogoszcz - Wschód. 
Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7. 
Zakup książek oraz audiobooków dla czytelników 
biblioteki. 
Nie dotyczy. 10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały 
rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżety obywatelskiego. 

10 000,00 zł 

91.  WK 
B0041BC 

Biblioteka dla Ciebie. 
BM, Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35. 
Zakup nowości książkowych i audiobooków. Zakup 
nowości wydawniczych i audiobooków to przede 
wszystkim cel wzmocnienia aktywności czytelniczej w 
naszej bibliotece poprzez wzrost wypożyczeń książek oraz 
liczby czytelników. 
Nie dotyczy. 

8 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

8 000,00 zł 
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92.  WK 
B0047TW

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na 
Żubardzkiej. 
Filia nr 19 BM,  ul. Żubardzka 3. 
Zadanie przewiduje regularny (comiesięczny) zakup 
nowości wydawniczych książkowych oraz audiobooków 
do Biblioteki przy ul. Żubardzkiej 3, aby jak najpełniej 
realizowane były potrzeby czytelnicze wszystkich 
mieszkańców Osiedla. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

10 000,00 zł 

93.  WK 
B0055BC 

Zakup książek i audiobooków na kwotę 10.000 zł dla 
Filii nr 2 BM. 
BM, Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c. 
Wzbogacenie księgozbioru biblioteki nowościami 
książkowymi i audiobookami (książką mówioną) do 
korzystania przez użytkowników placówki w ilości ok. 400 
jednostek inwentarzowych. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

10 000,00 zł 

94.  WK 
B0059BC 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 
BM. 
BM, Filia nr 3, ul. Osiedlowa 6. 
Zakup nowości wydawniczych i audiobooków w celu 
zaspokojenia potrzeb czytelniczych stałych oraz 
potencjalnych użytkowników biblioteki oraz poprawy 
wskaźników czytelnictwa w Łodzi. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

10 000,00 zł 
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95.  WK 
B0061BD 

Przy Radlińskiej biblioteka na głos czytelnika czeka. 
BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2.  
W ramach zadania biblioteka zakupi około 400 książek i 
audiobooków (ilość zależna od średniej ceny) dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
Nie dotyczy. 

8 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

8 000,00 zł 

96.  WK 
B0086TW

Zakup książek dla czytelników Filii nr 20 BM. 
BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194. 
Śodki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nowych 
książek z dużym drukiem przeznaczonych dla osób słabo 
widzących. Z zakupionych książek korzystać będą dorośli, 
seniorzy, a także dzieci i młodzież. 
Nie dotyczy. 

5 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

5 000,00 zł 

97.  WK 
B0095TW

"Darmowe czytanie za głosowanie" Filia nr 13. 
BM, Filia nr 13, ul. Rojna 39. 
Zakup książek i audiobooków dla filii nr 13 BM. 
Nie dotyczy. 

15 000,00 zł 

P 
Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury 
popiera zadanie zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego. 

15 000,00 zł 

98.  WK 
B0106BD 

Czytamy z "4". 
BM Filia nr 4, ul. Franciszkańska 71 a. 
Zakup książek dla dzieci, dorosłych i młodzieży. 
Uzupełnienie księgozbioru w lektury szkolne. Nabycie 
nowości w tym 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 

10 000,00 zł 
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Nie dotyczy. podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

99.  WK 
B0141TW

ODNOWA TEOFILOWA: Plenerowe kino letnie na 
Teofilowie - kolejna edycja. 
Boisko tzw. „ELTY" przy pływalni Wodny Raj między ul. 
Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża. 
Projekt zakłada organizację plenerowych seansów 
filmowych w miesiącach letnich. Projekcje na boisku 
ELTY przy basenie „Wodny Raj" odbywać się będą raz w 
tygodniu, po zmroku. Przed każdym seansem 
organizowane będą konkursy z nagrodami dla 
publiczności. 
Ogólnodostępne. 

50 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta zostaną przekazane 
beneficjentowi wybranemu w otwartym konkursie 
ofert w formie dotacji celowej. Mając na uwadze 
powyższe Wydział Kultury popiera zadanie 
zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 

50 000,00 zł 

100. WK 
B0159TW

Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Centrum 
Edukacji Kulturowej „ Na Żubardzkiej"   ( filia 
Bałuckiego Ośrodka Kultury ). 
Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej" , ul. 
Żubardzka 3. 
Doposażenie placówki a w szczególności sali 
widowiskowej w sprzęt techniczny: oświetleniowy, 
nagłośnieniowy, niezbędny do realizacji różnorodnych 
projektów- skierowanych do wszystkich grup odbiorców 
(dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów). Kolumny 
nagłośnieniowe 4 szt., reflektory 10 szt., sterownik świateł 
- l szt., efekty dyskotekowe - 4 szt., przewody - 21 szt., 
akumulatory - 20 szt. Doposażenie placówki w instrumenty 
2 gitary, niezbędne do prowadzenia zajęć muzycznych., 
oraz 2 pokrowce do właściwego przechowywania 
instrumentów oraz struny. 

20 620,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w  formie dotacji celowej. Mając 
powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

20 620,00 zł 
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Nie dotyczy. 

101. WK 
B0182TW

Wyposażenie i dostosowanie pracowni multimedialnej 
w Lutni na ul. Łanowej. 
Centrum Twórczości „Lutnia" Bałuckiego Ośrodka 
Kultury ul. Łanowa 14. 
Zakup zestawu sprzętów: smart TV z możliwością 
korzystania z internetu;  laptop z oprogramowaniem; 
aparat fotograficzny typu "lustrzanka"; rolety 
zaciemniające (typu BlackOut) pozwalające na 
przeprowadzanie projekcji firmowych i warsztatów 
fotograficznych). 
Nie dotyczy. 

12 000,00 zł 

P 
Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

12 000,00 zł 

102. WK 
B0210LA 

Kino plenerowe - letnie w Arturówku - miejscem 
wypoczynku i rekreacji dla Łodzian. Bliżej kultury na 
łonie natury. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy.  
Aranżacja kompletnego Kina Plenerowego - Letniego w 
Arturówku, przy ul. Skrzydlatej / Studenckiej, które w 
okresie od lipca do połowy września w godzinach 
wieczornych, przeprowadziło by 12 seansów filmowych . 
W lipcu 8 seansów: po 2 seanse na tydzień, jeden seans w 
środę i 1 seans w czwartek. W sierpniu 8 seansów: po 2 
seanse na tydzień, jeden seans w środę i 1 seans w 
czwartek. We wrześniu 4 seanse: po 2 seanse na tydzień, 
jeden seans w środę i 1 seans w czwartek. Wyświetlane 
filmy musza należeć do światowych hitów 2018 i 2019r. 
Wstęp bezpłatny dla odbiorców. Odbiorcy muszą mieć 
zapewnione miejsca do siedzenia dla minimum dla 300 
osób i dla 50 osób udostępnione leżaki oraz zapewniony 
dostęp do toalet. 
Ogólnodostępne. 

108 000,00 zł 

P 
Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta 
zostaną przekazane beneficjentowi wybranemu w 
otwartym konkursie ofert w formie dotacji 
celowej. Mając na uwadze powyższe Wydział 
Kultury popiera zadanie zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego. 

108 000,00 zł 
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103. WK 
B0275WL

Teatr bliżej nas. 
Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 3 
części: teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i 
występy uliczne w miejscach wyznaczonych przez miasto 
(10 występów), wciągnięcie mieszkańców osiedla w 
tworzenie spektaklu, stworzenie wraz z wybranymi 
mieszkańcami osiedla widowiska tanecznego. Połączenie 
tańców ulicznych i scenicznych w jeden show i 
przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie 
mieszkańców osiedla busami na występ do teatru (na 4 
występy). 
Ogólnodostępne. 

135 060,00 zł 

P 
Spektakle taneczne zostaną zrealizowane w 
plenerze poza ścisłym centrum miasta i parkami, 
które zwyczajowo są miejscem organizacji 
wydarzeń kulturalnych na powietrzu w przestrzeni 
miejskiej. Przygotowanie i wystawienie 
przedstawień w bezpośrednim sąsiedztwie 
mieszkańców na dobrze im znanym terenie 
umożliwi powszechny udział w wydarzeniu nie 
tylko w roli widzów, ale dla części osób, również 
jako wykonawców. W przypadku wybrania do 
realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta 
wniosku „Teatr Bliżej Nas" środki finansowe 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej. 

135 060,00 zł 

104. WK 
G0001RO

„Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla 
czytelników biblioteki przy ul. Pięknej. 
Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39 
Zakup książek(nowości wydawniczych, audiobooków), 
których brak jest bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu 
nowości wydawniczych w Łodzi należy do najniższych w 
Polsce. Zakupione książki i audiobooki będą dostępne w 
Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Lodzi. Z nabytych 
książek będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy 
zarejestrowani w Bibliotece Miejskiej w Lodzi. 
Projekt skierowany jest do całej lokalnej społeczności bez 
względu na wiek, płeć, zawód i miejsce zamieszkania. Z 
zakupionych książek oraz audiobooków korzystać będą 
mogli wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece 
Miejskiej w Łodzi. 

20 000,00 zł 

P 
Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

20 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

105. WK 
G0004GO

Nowe książki dla Filii nr 68 dla Dzieci i Młodzieży BM. 
G4-138/2. 
Zakup książek, dzięki którym mieszkańcy osiedla 
„Górniak", głównie dzieci i młodzież, uzyskają dostęp do 
najnowszych i najpopularniejszych autorów literatury 
zarówno polskiej jak i światowej. Zostaną zakupione 
również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy 
programowej. Zakupione pozycje będą dostępne w 
bibliotece dla dzieci młodzieży w Filii nr 68 BM przy ul. 
Przybyszewskiego 63. 
Zakupione pozycje dostępne będą w Filii nr 68 BM przy 
ulicy Przybyszewskiego 63 w następujących godzinach : 
Poniedziałek, Środa, Piątek - 11-18 Wtorek-9-16 Czwartek 
11-16. 

6 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

6 000,00 zł 

106. WK 
G0013GO

Zakup nowych książek dla Filii nr 65 BM. 
ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8. 
Filia nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi postuluje o zakup 
nowych książek dla użytkowników Biblioteki. Zakupione 
nowości książkowe będą udostępniane w naszej Bibliotece 
dla wszystkich Czytelników. 
Zakup nowości wydawniczych dotyczy wszystkich 
czytelników. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest 
nieodpłatne. 

6 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

6 000,00 zł 

107. WK 
G0017PK 

„Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego ". 
Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24. 
Filia 69 BM, ul. Bednarska 24. 
Filia chciałaby zakupić ok. 500 woluminów książek 
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie jest to dużo dla 
danej placówki, gdyż obsługuje czytelników od O do 100 
lat. 
Korzystanie ze zbiorów Filii nr 69 Biblioteki Miejskiej w 

12 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

12 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

Łodzi jest nieodpłatne i możliwe i możliwe w godzinach 
otwarcia placówki, tj: 
Poniedziałek, środa, piątek     12-19                                        
Wtorek                                   9-16 
Czwartek                              11-16 

108. WK 
G0023CD

Nowe książki, audiobooki dla Filii 72 BM, ul. Kadłubka 
40. 
Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 
BM przy ul. Kadłubka 40. 
Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych (książki, 
komiksy) i audiobooków oraz organizację spotkań z 
pisarzami. 
Korzystanie z nowych zbiorów możliwe będzie w 
godzinach otwarcia biblioteki i będzie darmowe dla 
każdego, kto zapisze się do biblioteki. 

13 500,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

10 500,00 zł 

109. WK 
G0025CD

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 75 BM. 
BM Filia 75, ul. Podhalańska l. 
Postulujemy o przyznanie środków na zakup nowości 
wydawniczych dla naszej biblioteki. Brak nowych książek 
znacząco utrudnia naszą codzienną pracę .Atrakcyjna 
oferta placówki pozwoli jednocześnie na szersze 
propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców miasta. 
Książki będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi 
oraz osób przebywających czasowo w naszym mieście w 
godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek, środa, piątek-
12.00-19.00. wtorek- 9.00-16.00. czwartek- 11.00-16.00. 
Korzystanie z biblioteki jest nieodpłatne. 

10 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

10 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

110. WK 
G0026RU

Zakup książek dla czytelników Filii 79 BM. 
BM Filia 79, ul. Rudzka 7. 
Filia 79 BM, jest jedyną biblioteką na osiedlu Ruda, z 
której korzystają najmłodsi czytelnicy oraz seniorzy. 
Większa ilość nowych książek znacząco wpłynie na liczbę 
czytelników. 
Nowości wydawnicze oraz lektury będą dostępne dla 
wszystkich czytelników zarejestrowanych w BM. 
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

8 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

8 000,00 zł 

111. WK 
G0027CH

Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. 
Natalii 4. 
Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308. 
Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie 
oferty książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup 
lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży. Wnioskowana 
kwota pozwoli na zakup około 400 woluminów książek. 
Zakupione książki będą dostępne nieodpłatnie w godzinach 
pracy biblioteki Filii nr 66 BM       ul. Natalii 4. 
Poniedziałek   12-19                                                                
Wtorek            9-16 
Środa             12-19 
Czwartek       11-16                                                                 
Piątek            12-19 

10 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

10 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

112. WK 
G0034CD

Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Fili 
78 BM ul. Tatrzańska 124. 
Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i 
Młodzieży, pawilon Dąbrówka). 
Zadanie polegać będzie na zakupie książek- nowości 
wydawniczych i lektur. Książki będą dostępne w Filii 78 i 
udostępniane wszystkim czytelnikom z całej Lodzi. 
Realizacja zadania zapewni użytkownikom (dzieci, 
młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i 
pozwoli na zakup nowych lektur zgodnych z nową 
podstawą programową, a także wesprze ich w 
kształtowaniu kompetencji informacyjnych. 
Zakupione książki będzie można wypożyczać nieodpłatnie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach otwarcia biblioteki. 
Poniedziałek 11-18 
Wtorek          9-16 
Środa            11-18 
Czwartek       11-16 
Piątek           11-18 

7 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

7 000,00 zł 

113. WK 
G0045CD

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 76 BM. 
Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16. 
Celem realizacji zgłoszonego zadania jest poszerzenie 
oferty książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup 
lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży.   Zakupione 
książki będą dostępne w Filii 76 przy ul. Lenartowicza 16 
dla wszystkich czytelników łódzkich bibliotek. 
Zakupione książki będą bezpłatnie udostępniane 
czytelnikom BM w godzinach otwarcia Filii 76.  

9000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

9 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

114. WK 
G0064PK 

Zakup książek oraz e -booków dla czytelników BM Filii 
64. 
BM Filia 64, ul. Paderewskiego 11a. 
Książki oraz e -booki zostaną zakupione dla BM Filii 64, 
ul. Paderewskiego 11 a. Zakup ma na celu zainteresowanie 
wszystkich grup społecznych Biblioteką jako instytucją 
kultury i czytelnictwem. Mamy nadzieję, że zakup nowości 
wydawniczych usatysfakcjonuje już zapisanych 
czytelników, a także przyciągnie nowych. Zakup e -
booków w dobie rozwijającej się szeroko pojętej 
komputeryzacji jest niezbędny i konieczny jeżeli chcemy 
pozyskać nowych i młodszych czytelników. 
Zakupione książki i e -booki będą udostępniane 
czytelnikom BM Filia 64, sześć razy w tygodniu . Zarówno 
książki i e -booki będą udostępniane bezpłatnie. 

15 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały 
rozliczeniu.  

15000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

115. WK 
G0079CD

Zakup książek dla czytelników Filii 74 BM. 
Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91. 
Wzbogacenie oferty biblioteki. Realizacja zadania pozwoli 
na systematyczny zakup nowości wydawniczych, których 
brak jest bardzo odczuwalny w bibliotece. Wzbogacenie 
księgozbioru uatrakcyjni mieszkańcom dostęp do literatury 
oraz podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka jest 
instytucją dostępną dla wszystkich dlatego z efektów 
realizacji zadania będzie mógł skorzystać każdy 
zainteresowany. 
Zakupione książki będzie można wypożyczyć nieodpłatnie 
od poniedziałku do piątku w Filii 74 BM, ul. 
Dąbrowskiego 91 
poniedziałek 12.00-19.00                                                        
wtorek 9.00-16.00                                                                    
środa 12.00-19.00                                                                    
czwartek 11.00-16.00                                                             
piątek 12.00-19.00 

8000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

8000,00 zł 

116. WK 
G0080RO

"Nowe książki" - zakup książek dla czytelników 
biblioteki 
 przy ul. Cieszkowskiego. 
Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A. 
Zabiegamy o zakup nowości wydawniczych. Największą 
bolączką biblioteki jest brak nowych tytułów oraz 
klasyków literatury w nowym wydaniu. Ponieważ w 
przyszłorocznej ofercie bibliotek pojawią się audiobooki 
część pieniędzy chcemy przeznaczyć na atrakcyjny zestaw 
"książek mówionych". 
Z zakupionych zbiorów będą mogły korzystać nieodpłatnie 
wszystkie osoby będące użytkownikami BM , w godzinach 
otwarcia placówki od poniedziałku do piątku. 

20000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

20000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

117. WK 
G0091RU

Kino plenerowe -Stawy Stefańskiego. 
teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, 
Patriotyczną i Głębinową. 
Wnioskowane zadanie jest częścią programu 
podnoszącego jakość terenów zielonych w dzielnicy 
Górna, na Osiedlu Ruda oraz uatrakcyjnienie samych 
Stawów Stefańskiego. Wnioskuję o kontynuację 
organizacji weekendowego letniego kina plenerowego nad 
wodą w miesiącach maj - wrzesień, poprzez projekcje ok. 
15 seansów. Przed główną projekcją filmową dla dorosłych 
dobrze by przedstawić jakiś film dla dzieci, by również 
nasi milusińscy mogli cieszyć się z letnich pokazów. 
Miejsce jest i będzie otwarte, ogólnodostępne dla 
mieszkańców przez całą dobę, za projekcje filmów nie 
będą pobierane opłaty. 

100 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi wybranemu w 
otwartym konkursie ofert w formie dotacji 
celowej. 

100 000,00 zł 

118. WK 
G0106CD

Książki dla wszystkich. 
Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31. 
200 wol. Książek. 
Biblioteka jest nieodpłatna. Pracuje : w pon., środy, piątki 
od 12 do 19 ; we wtorki od 9 do 16 ; w czwartki od 11 do 
16 . Prowadzi bardzo dużą działalność kulturalno -
oświatową dla dzieci. 

4 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

4 000,00 zł 

119. WK 
G0151GO

Czas na rodzinny wypoczynek - siłownia zewnętrzna, 
huśtawka, ławki i stojaki rowerowe na Górnej na 
Górnej. 
Ośrodek Kultury Górna-ogród, ul. Siedlecka l. 
Huśtawka ogrodowa, siłownia zewnętrzna, ławki i stojaki 
rowerowe - dostęp do wypoczynku i rodzinnej rekreacji w 
ogrodzie Ośrodka Kultury Górna. Tak zorganizowana 
przestrzeń umożliwi mieszkańcom spędzenie czasu 
wolnego w plenerze, niedaleko domu i da sposobność do 

25 500,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

31 020,00 zł 



Lp. Realizator
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

integracji sąsiedzkiej. Teren ogrodu bez barier 
architektonicznych, dostępny jest dla osób 
niepełnosprawnych. Urządzenia siłowni dostosowane są do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (na wózkach 
inwalidzkich). Tablica informacyjna na terenie rekreacji z 
nakładką dla osób niewidomych. 
W przypadku realizacji tego zadania, dyrekcja Ośrodka 
deklaruje możliwość otwierania placu przy Ośrodku w 
weekendy w wyznaczonych godzinach. Ta przestrzeń nie 
posiada barier architektonicznych w dostępnie dla osób 
niepełnosprawnych. 

120. WK 
G0157CD

Audiobooki dla czytelników Filii 70. 
Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31. 
100 audiobooków dla dorosłych i seniorów . 
Biblioteka jest nieodpłatna. Pracuje : w pon. środy, piątki 
od 12 do 19 ; we wtorki od 9 do 16 ; w czwartki od 11 do 
16 . 

3 000,00 zł 

P 
 Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu.  

3 000,00 zł 

121. WK 
G0206NN

Teatr Bliżej Nas. 
Chocianowicka/Łaskowice 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 3 
części: 
1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy 
uliczne w miejscach wyznaczonych przez miasto (10 
występów) 
2) wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie 
spektaklu 
3) stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla 
widowiska tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i 
scenicznych w jeden show i przedstawienie go szerszej 
publiczności. Dowiezienie mieszkańców osiedla busami na 
występ do teatru (na 4 występy) 

135 060,00 zł 

P 
Spektakle taneczne zostaną zrealizowane w 
plenerze poza ścisłym centrum miasta i parkami, 
które zwyczajowo są miejscem organizacji 
wydarzeń kulturalnych na powietrzu w przestrzeni 
miejskiej. Przygotowanie i wystawienie 
przedstawień w bezpośrednim sąsiedztwie 
mieszkańców na dobrze im znanym terenie 
umożliwi powszechny udział w wydarzeniu nie 
tylko w roli widzów, ale dla części osób, również 
jako wykonawców. W przypadku wybrania do 
realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta 
wniosku „Teatr Bliżej Nas" środki finansowe 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie 

135 060,00 zł 
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Cały program ma być nieodpłatny dla Łodzian. 
Wystawianie performance na ulicach - kwiecień do 
czerwca - w zależności od warunków pogodowych. Okres 
tworzenia spektaklu - lipiec i sierpień. Wystawianie 
spektaklu - wrzesień i październik. 

dotacji celowej. 

122. WK 
P0006SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki Miejskiej Filia nr 29. 
Biblioteka  Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 
100 audiobooków do zbiorów biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

10 000,00 zł 

123. WK 
P0007MM

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki Miejskiej Filia nr 23 z Osiedla im. Józefa 
Montwiłła-Mireckiego. 
Biblioteka  Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. 
Perla 9. 
Zadanie dotyczy zakupu około 300 woluminów książek i 
około 70 jednostek audiobooków do zbiorów Biblioteki 
Miejskiej Filii nr 23 im Katarzyny Kobro. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

10 000,00 zł 

124. WK 
P0008KO 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny. 
Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 80 
audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną 
nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą 
dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, a 
także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 
Nie dotyczy. 

11 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

11 000,00 zł 
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125. WK 
P0009KO 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
biblioteki na Kozinach - Filii 21 Biblioteki Miejskiej. 
Biblioteka Miejska, Filia  21, ul. Długosza 7/9. 
Zadanie przewiduje zakup około 320 książek i około 80 
audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną 
nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą 
dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, a 
także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 
Nie dotyczy. 

12 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

12 000,00 zł 

126. WK 
P0017KR 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na 
„Piaskach”. 
Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8. 
Zakup ok. 150 książek i ok.50 audiobooków. 
Nie dotyczy. 6 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

6 000,00 zł 

127. WK 
P0018SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii 
28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie. 
Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77. 
Zadanie dotyczy zakupu około 120 książek oraz 40 
audiobooków do zbiorów biblioteki Filii nr 28 Biblioteki 
Miejskiej. 
Nie dotyczy. 

4 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

4 000,00 zł 

128. WK 
P0023SP 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii nr 
24 Biblioteki Miejskiej. 
Ul. Legionów 71/73. 
Zadanie przewiduje zakup ok.. 200 książek - nowości 
wydawniczych do zbiorów biblioteki. 
Nie dotyczy. 

5 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 

5 000,00 zł 
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Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

129. WK 
P0027KR 

Zakup książek i audiobooków (w tym słuchowisk)  dla 
dwóch bibliotek (dla dorosłych oraz dla młodzieży) im. 
Jana Augustyniaka do wypożyczania. 
Biblioteka Miejska, filia nr 35 i filia nr 36, ul. 
Wróblewskiego 67. 
W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki 
( w tym słuchowiska). Chcemy umożliwić mieszkańcom 
Osiedla i wszystkim zainteresowanym  wypożyczenie 
ukazujących się na bieżąco nowości wydawniczych, 
wznowień, książek z dużym drukiem oraz lektur 
szkolnych, bez potrzeby ich kupowania. 
Nie dotyczy. 

20 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

20 000,00 zł 

130. WK 
P0030KR 

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki 
Miejskiej. 
Ul. Tomaszewicza 2. 
Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 22 
Biblioteki Miejskiej do bezpłatnego wykorzystania przez 
dzieci i młodzież. Korzystający z biblioteki widzą potrzebę 
powiększenia księgozbioru o nowości wydawnicze, 
obejmujące różnorodną tematykę: literaturę piękną i 
popularnonaukową dla dzieci i młodzieży, poradniki, 
książki o Łodzi i regionie, lektury szkolne. Kupno 
audiobooków byłoby odpowiedzią na duże 
zainteresowanie czytelników, korzystających z biblioteki 
książką do słuchania. Za wnioskowaną kwotę księgozbiór 
zostałby powiększony o 250 tytułów książek i 100 
audiobooków. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

10 000,00 zł 
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131. WK 
P0031KR 

Zakup książek i audiobooków dla „Biblioteki z Kotem” 
– Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej. 
Ul. Wileńska 59. 
Mieszkańcy osiedla proponują, by w ramach realizacji 
zadania zakupić książki i audiobooki dla "Biblioteki z 
Kotem". Jest to jedyna bezpłatna placówka kultury na 
osiedlu, która skupia dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów 
(prowadząc Klub Seniora). Oferuje książki, audiobooki i 
czasopisma. Nowości jest niewiele, dlatego zakup 
wzbogaciłby ofertę biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

10 000,00 zł 

132. WK 
P0033KR 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii 32 
Miejskiej Biblioteki. 
Ul. Retkińska 127. 
W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki. 
Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla  bezpłatny 
dostęp do ukazujących się  nowości wydawniczych. Dzięki 
pozyskaniu wnioskowanej kwoty księgozbiór biblioteki 
wzbogaciłby się o około 180 tytułów książkowych i 40 
audiobooków. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

6 000,00 zł 

133. WK 
P0037SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki Fantastycznej "Na Piętrze". 
Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al.. Politechniki 3a. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 100 
audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną 
nowości wydawnicze dla dorosłych i młodzieży, które 
będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Stare 
Polesie, a także dla wszystkich mieszkańców naszego 
miasta. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

10 000,00 zł 
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134. WK 
P0054RS 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników 
Biblioteki Miejskiej Filia Nr 27. 
Ul. Ks. J. Popiełuszki 17. 
Zakup około 400 tytułów książek oraz ok. 100 
audiobooków z literatury pięknej i popularno-naukowej ( z 
różnych dziedzin wiedzy) dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 
Nie dotyczy. 

12 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

12 000,00 zł 

135. WK 
P0055KR 

Zakup książek i audiobooków. 
Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4. 
Książki dla czytelników 700 woluminów, audiobooki 200 
tytułów. 
Nie dotyczy. 25 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

25 000,00 zł 

136. WK 
P0062ZL 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki Miejskiej Filii nr 31 na Złotnie. 
Ul. Garnizonowa 38. 
Zadanie przewiduje zakup ok. 170 książek i 100 
audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej Filii nr 
31 czyli Złotnianej Biblioteki. 
Nie dotyczy. 

6 500,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

6 500,00 zł 

137. WK 
P0093KR 

Aranżacja otwartej przestrzeni relaksu dla 
mieszkańców w ogrodzie przy Krzemienieckiej 2a. 
Ogród przy Poleskim Ośrodku Sztuki. 
Zakup wyposażenia ogrodu  - ławki, hamaki, stoliki oraz 
oświetlenie ogrodu. Nasadzenia zielone według projektu i 
wykonania stworzonego przez 
wolontariuszy/aktywistów/mieszkańców. Podłoga 

26 500,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 

26 500,00 zł 
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taneczna, do użytku zewnętrznego 70 m² - zakup palet, płyt 
osb i elementów mocowania, lakier. 
Nie dotyczy. 

budżetu obywatelskiego. 

138. WK 
S0007KA 

Zakup nowych książek dla filii nr 43 BM. 
ul. Próchnika 7. 
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup 
nowości książkowych. Wzbogacony księgozbiór przyczyni 
się do stworzenia bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej. 
Nie dotyczy. 

7 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

7 000,00 zł 

139. WK 
S0012WS 

Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników 
BM filii nr 42. 
BM filia nr 42, ul. Lumumby 12. 
Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup 
nowości wydawniczych - książek i audiobooków. Dla 
czytelników oznacza to ich lepszą dostępność. Poparcie 
projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do 
rozwoju czytelnictwa. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

6 000,00 zł 

140. WK 
S0013KA 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii 
Bibliotecznej nr 47 BM. 
ul. Brzeźna 10. 
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup 
nowości książkowych niezbędnych do poszerzenia i 
uatrakcyjnienia oferty czytelniczej biblioteki na Brzeźnej. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

10 000,00 zł 
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141. WK 
S0014KA 

Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. 
BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10. 
Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym 
pozyskiwaniu nowości wydawniczych, które odpowiadają 
potrzebom czytelniczym oraz przyczyniają się do 
zwiększenia liczby użytkowników biblioteki oraz jej 
atrakcyjności wśród mieszkańców.  
Nie dotyczy. 

6 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

6 000,00 zł 

142. WK 
S0015WS 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla 
Czytelników Filii nr 38 BM. 
BM Filia nr 38, ul. Rewolucji 1905 r., nr 84. 
Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników 
biblioteki pozwoli na poszerzenie i zbogacenie 
księgozbioru placówki, a jednocześnie umożliwi osobom 
korzystającym z biblioteki łatwiejszy dostęp do wybranych 
zbiorów bibliotecznych. 
Nie dotyczy. 

5 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

5 000,00 zł 

143. WK 
S0016WS 

Nowości w Bibliotece. 
BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a. 
Celem biblioteki jest udostępnianie bogatej oferty 
wydawniczej. Jest to szczególnie ważne w czasach 
wysokich cen książek i niewątpliwie związanym z tym 
niskim poziomem czytelnictwa. Nasz projekt pomógłby 
przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom. Zadanie 
skupia się na pozyskaniu najnowszych książek, których 
zakup dokonywany jest z uwzględnieniem próśb i potrzeb 
czytelników.  
Nie dotyczy. 

9 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

9 000,00 zł 
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144. WK 
S0017WS 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników 
BM Filii nr 39. 
BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96A. 
Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników 
biblioteki przyczyni się do większego upowszechniania 
czytelnictwa w środowisku lokalnym. Jednocześnie 
wzbogacenie księgozbioru umocni naszą filię w procesie 
edukacji dzieci i młodzieży. 
Nie dotyczy. 

5 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

5 000,00 zł 

145. WK 
S0032KA 

ROZCZYTAJMY ŁÓDŹ! Zakup książek i 
audiobooków dla dzieci i dorosłych. Biblioteka czeka! 
BM Filia nr 49, ul. Narutowicza 8/10. 
Do biblioteki zakupione zostaną książki i audiobooki dla 
dzieci i dla dorosłych. Wzbogacimy nasze zbiory o 
aktualną literaturę tak poszukiwaną przez naszych 
odbiorców. Biblioteka jest dla wszystkich, więc wspólnie 
zadbajmy o jej rozwój. 
Nie dotyczy. 

20 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

20 000,00 zł 

146. WK 
S0042KA 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 7 
BM. 
BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67. 
Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na 
zakup książek w wersji papierowej i mówionej - nagranej 
na nośniku elektronicznym. Nowości wydawnicze 
wzbogacą i uatrakcyjnią zbiory biblioteki. Wpłynie to w 
znacznym stopniu na wzrost zainteresowania mieszkańców 
Łodzi naszą placówką i pozyskanie odbiorców. Realizacja 
zadania przyczyni się do popularyzacji rozwoju 
czytelnictwa. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej i będą 
podlegały rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.  

6 000,00 zł 
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147. WK 
S0083KA 

Filmowy Kurort w Pasażu Róży. 
ul. Piotrkowska 3. 
Cykl czterech wieczorów filmowych wraz z kontynuacją 
wykraczającą poza ekran. Każdy wieczór poprowadzony 
będzie przez moderatora związanego zawodowo z akcją 
wynikającą z filmu. Tematem przewodnim będzie motyw 
szczęścia. Zostanie rozstawiony ekran, projektor oraz 20 
krzesełek. Pojawią się dodatkowe elementy scenografii 
związane z treścią filmu.  Przed i po seansie zmierzony 
będzie "poziom szczęścia" urządzeniem EEG Biofeedback 
w lokalu kreatywnym "Szlifiernia Szczęścia". 
Nie dotyczy. 

15 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta zostaną przekazane 
beneficjentowi wybranemu w otwartym konkursie 
ofert w formie dotacji celowej. Mając na uwadze 
powyższe Wydział Kultury popiera zadanie 
zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 

15 000,00 zł 

148.  WK 
W0005WW

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. 
Jurczyńskiego 30 A. 
 BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A.  
Celem projektu jest zakup książek i audiobooków, który 
wzbogaci ofertę biblioteki oraz spełni oczekiwania czytelników. 
Otrzymane środki finansowe na zakup zbiorów umożliwią 
mieszkańcom osiedla i miasta dostęp do ukazujących się na 
bieżąco nowości. 
Nie dotyczy. 

25 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

25 000,00 zł 

149.  WK 
W0006SW 

Zakup nowych książek dla czytelników biblioteki przy ul. 
Tuwima 75. 
BM, Filia nr 63, ul. Tuwima 75, 
Projekt dotyczy zakupu nowych książek, których brak jest 
nieustannie odczuwany przez czytelników biblioteki. 
Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni ofertę biblioteki przy ul. 
Tuwima 75 zachęcając mieszkańców miasta do częstego 
korzystania z jej zasobów. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

6 000,00 zł 
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150.  WK 
W0007WW

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki na Osiedlu im. 
Bolesława Chrobrego przy ul. Sacharowa 63. 
BM, ul. Sacharowa 63. 
Projekt zakupu nowych książek dla czytelników biblioteki  
zlokalizowanej przy ul. Sacharowa 63, dawniej Gorkiego. 
Umożliwi to zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców 
Osiedla im. Bolesława Chrobrego oraz wszystkich osób 
korzystających z usług biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

10 000,00 zł 

151.  WK 
W0009AN 

Zakup nowości książkowych, audiobooków i lektur dla Filii 
nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 
BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a. 
Projekt przewiduje zakup książek oraz audiobooków dla Filii nr 
54 BM w Łodzi. Zakupione pozycje obejmować będą literaturę 
piękną oraz literaturę popularno-naukową dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, jak również lektury szkolne. 
Nie dotyczy. 

37 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

37 000,00 zł 

152.  WK 
W0012OJ 

Audiobooki, lektury szkolne i książki nowe dla Czytelników 
Biblioteki na Janowie. 
BM, Filia nr 52, ul. Ketlinga 21. 
Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory 
biblioteki i uatrakcyjni ją dla czytelników na Janowie. 
Nie dotyczy. 

15 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

15 000,00 zł 

153.  WK 
W0017OJ 

Nowości wydawnicze, audiobooki oraz gry planszowe dla 
czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50 
BM, Filia nr 58, ul. Zakładowa 50. 
Zakup książek, audiobooków, gier planszowych oraz gier 
edukacyjnych dla wszystkich czytelników Filii nr 58 BM. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

10 000,00 zł 
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154.  WK 
W0019ZA 

Książki i audiobooki dla dzieci oraz lektury dla młodych 
czytelników Biblioteki na Zarzewie. 
BM Nr 61, ul. Tatrzańska 63  
Zakup audiobooków i książek dla dzieci do Filii Nr 61 BM. 
Zakupione pozycje będą obejmowały zarówno literaturę piękną, 
jak i popularnonaukową oraz lektury, tak bardzo poszukiwane 
przez uczniów. Audiobooki dodatkowo uatrakcyjnią ofertę 
biblioteki. 
Nie dotyczy. 

8 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej. Mając na uwadze powyższe 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego. 

8 000,00 zł 

155.  WK 
W0029SW 

Zakup nowych książek dla użytkowników Biblioteki przy 
Wilczej. 
BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek. W ramach zadania 
zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci, które będą dostępne bezpłatnie dla 
mieszkańców Osiedla Stary Widzew, a także dla wszystkich 
mieszkańców naszego miasta. 
Nie dotyczy. 

7 500,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

7 500,00 zł 

156.  WK 
W0040OJ 

Kącik dla dzieci dla Biblioteki na Janowie. 
BM Filia nr 52, ul. Ketlinga 21. 
Wyposażenie kącika dla dzieci w meble: sofa, małe krzesełka, 
stolik, kolorowe pufy, półki, regały, dywan, farba tablicowa, 
drewniane zabawki. 
Nie dotyczy. 

7 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

7 000,00 zł 

157.  WK 
W0041ST 

Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Stokach - 
Dzieci i Młodzież. 
BM Filia nr 60, ul. Skalna 2. 
Zgłaszamy projekt na zakup nowości wydawniczych książek i 
audiobooków dla Biblioteki na Stokach - Dzieci i Młodzież. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

6 000,00 zł 
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158.  WK 
W0053WW

Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27. 
BM, Filia Nr 57 ul. Bartoka 27. 
Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej (audiobooki). 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

10 000,00 zł 

159.  WK 
W0057OJ 

Spragnieni kultury - rozwijające spotkania dla seniorów i nie 
tylko. 
Strefa Kultury Otwartej, ul. Jagiellonki 4 lok.43. 
Organizacja cyklu spotkań z zakresu prozdrowotnej aktywności 
seniorów (warsztaty rozwoju osobistego i gimnastyka umysłu) 
oraz o tematyce osadzonej w kręgach kultury i turystyki 
(warsztaty artystyczne, spotkania kulinarne, podróżnicze i 
spacery z przewodnikiem) oraz ogólnego rozwoju seniorów. 
Bezpłatne spotkania skierowane będą do seniorów i będą 
odbywały się cyklicznie w 2019 roku. 
Nie dotyczy. 

15 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

15 000,00 zł 

160.  WK 
W0088ST 

Biblioteka dla Dorosłych na Stokach - zakup nowości 
książkowych. 
BM, Filia 59, ul. Skalna 2. 
Projekt na zakup nowości wydawniczych (książek, 
audiobooków), ma na celu wzbogacenie księgozbioru dla 
czytelników Filii nr 59. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej. Mając na uwadze powyższe 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego. 

10 000,00 zł 

161.  WK 
W0143ZA 

Młody czy starszy dorosły, jaka to różnica? Nowe książki dla 
Filii 62 BM. 
BM, Filia nr 62, ul. Tatrzańska 63. 
Zakup nowych książek wzbogaci i uatrakcyjni ofertę biblioteki 
oraz przyczyni się do wzrostu czytelnictwa na osiedlu Zarzew 
oraz w mieście. 
Nie dotyczy. 

15 550,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 
głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 
naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury popiera 
zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 

15 550,00 zł 
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162.  WK 
W0201DL 

Teatr Bliżej Nas. 
ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjazdowa. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla : 3 części: 
1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne 
w miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów); 2) 
wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektakli; 3) 
stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w jeden 
show i przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie 
mieszkańców osiedla busami na występ do teatru (min. 4 
występy). 
Cały program ma być nieodpłatny dla Łodzian. Wystawienie 
performance na ulicach - kwiecień do czerwca, w zależności od 
warunków pogodowych. Okres tworzenia spektaklu - lipiec i 
sierpień. Wystawienie spektaklu - wrzesień i październik. 

135 060,00 zł 

P 
Spektakle taneczne zostaną zrealizowane w plenerze 
poza ścisłym centrum miasta i parkami, które 
zwyczajowo są miejscem organizacji wydarzeń 
kulturalnych na powietrzu w przestrzeni miejskiej. 
Przygotowanie i wystawienie przedstawień w 
bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców na dobrze im 
znanym terenie umożliwi powszechny udział w 
wydarzeniu nie tylko w roli widzów, ale dla części 
osób, również jako wykonawców. W przypadku 
wybrania do realizacji w głosowaniu przez 
mieszkańców miasta wniosku „Teatr Bliżej Nas" środki 
finansowe zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej. 

135 060,00 zł 

163.  WK 
W0203NR 

Teatr Bliżej Nas. 
ul.  Zakładowa/Dyspozytorska. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla : 3 części: 
1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne 
w miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów); 2) 
wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektakli; 3) 
stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w jeden 
show i przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie 
mieszkańców osiedla busami na występ do teatru (min. 4 
występy). 
Cały program ma być nieodpłatny dla Łodzian. Wystawienie 
performance na ulicach - kwiecień do czerwca, w zależności od 
warunków pogodowych. Okres tworzenia spektaklu - lipiec i 
sierpień. Wystawienie spektaklu - wrzesień i październik. 

135 060,00 zł 

P 
Spektakle taneczne zostaną zrealizowane w plenerze 
poza ścisłym centrum miasta i parkami, które 
zwyczajowo są miejscem organizacji wydarzeń 
kulturalnych na powietrzu w przestrzeni miejskiej. 
Przygotowanie i wystawienie przedstawień w 
bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców na dobrze im 
znanym terenie umożliwi powszechny udział w 
wydarzeniu nie tylko w roli widzów, ale dla części 
osób, również jako wykonawców. W przypadku 
wybrania do realizacji w głosowaniu przez 
mieszkańców miasta wniosku „Teatr Bliżej Nas" środki 
finansowe zostaną przekazane beneficjentowi w formie 
dotacji celowej. 

135 060,00 zł 
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164. WK 
L0009 

Odtworzenie wnętrza kultowej kawiarni świata filmu 
HONORATKA. 
Przestrzenie miejskie wymagające promowania i 
ożywiania. 
Przenośna wystawa w postaci tekturowych figur gości 
kultowej kawiarni Honoratka, wybitnych przedstawicieli 
świata filmu polskiego i światowego (monidła, standy 
postaci). Elementy te zostaną w miarę wiernie odtworzone 
w oparciu o zachowane fotografie i filmy dokumentalne i 
fabularne (filmy dokumentalne np. „Czarodzieje 
Honoratki", filmy fabularne „Ostatnia szansa" - odcinek 5 
serialu „Stawka większa niż życie"), wspomnienia gości. 
Figury mają być umieszczone w taki sposób aby 
zwiedzający ekspozycję mogli sobie zrobić fotografię. 
Ogólnodostępne. 

270 000,00 zł 

N 
Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury nie 
popiera zadania zgłoszonego do budżetu 
obywatelskiego. Po pierwsze trudno oszacować 
całkowity koszt zadania z uwagi na prawa 
autorskie do postaci z filmu, prawa autorskie do 
wizerunku osób oraz wszelkie niezbędne zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku osób/postaci. Po 
drugie ze względu na czasochłonność uzyskania 
ww. zgód i zezwoleń zadanie może być wydłużone 
w czasie i nie będzie możliwa jego realizacja w 
trakcie jednego roku budżetowego. W kontekście 
praw autorskich do prezentowanych na wystawie 
postaci np. z filmu pojawiają się wątpliwości czy 
nie nastąpi naruszenie praw autorskich, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 
24 póz. 84 z póz. zm). 
Po trzecie ze względu na brak możliwości 
realizacji tego zadania w miejskich instytucjach 
kultury proponowaną lokalizacją zadania byłyby 
przestrzenie miejskie wymagające promowania i 
ożywiania. Przestrzenie te mogą generować 
kolejne koszty zadania np. związane z wynajmem 
powierzchni wystawienniczej i jej 
przystosowaniem do ekspozycji, ochroną czy 
ubezpieczeniem ekspozycji oraz 
przechowywaniem obiektów pomiędzy kolejnymi 
wystawami. W związku z ww. wątpliwościami dot. 
realizacji zadania Wydział Kultury nie popiera 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego 

270 000,00 zł 
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165. WK 
L0044 

Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do 
ebooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi. 
Biblioteka Miejska w Łodzi   z siedzibą al. T. Kościuszki 
48,wraz z siecią 73 filii   w całym mieście. 
Zadanie polegać będzie na zakupie dostępu do platformy 
Legimi, oferującej zasób 25 000 e-booków i audiobooków. 
Legimi umożliwia korzystanie z różnych wydawnictw 
cyfrowych w formie abonamentu dla dużych grup 
czytelników. Najbogatszy w ofercie pakiet umożliwia 
„przeczytanie" 1250000 stron,co daje około 6000 książek 
średniej objętości. Dostęp do usługi uzyskać można 
wprowadzając kod otrzymany od realizatora zadania. W 
tym samym czasie z usługi korzystać może 1000 
użytkowników. Realizacja projektu umożliwi 
mieszkańcom miasta czytanie najnowszej literatury bez 
ograniczeń, w dowolnie wybranym miejscu i czasie, na 
tablecie, smartfonie, komputerze lub e-czytniku. Zadanie 
zrealizowane będzie poprzez sieć Filii Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi - instytucji najlepiej przygotowanej, kompetentnej 
i doświadczonej w udostępnianiu książek. Usługa ta dla 
mieszkańców będzie bezpłatna. Koszt zadania to 40 000 zł 
brutto. 
Nie dotyczy 

40 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały 
rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

40 000,00 zł 

166. WK 
L0121 

Koci kiermasz na Kocim Szlaku. 
Tereny zielone przy dawnych torach kolejowych, za szkołą 
na Księżym Młynie. 
Projekt przewiduje organizację sześciu jednodniowych 
kiermaszy związanych z tematem „Kot" w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca, w terminie od maja do października. 
Będzie tu można sprzedawać wyroby artystyczne i 

5 000,00 zł 

P 
W minionych latach w różnych punkach Księżego 
Młyna (przy szkole, tereny zielone przy torach) 
organizowane były kiermasze rękodzieła oraz 
imprezy plenerowe realizowane przez miejskie 
instytucje kultury (Muzeum Kinematografii, 
Ośrodek Kultury „Górna"). Odnowione w części 

5 000,00 zł 



Lp. Realizator
ID 
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rzemieślnicze ozdobione wizerunkiem kotów oraz 
produkty dla tych sympatycznych czworonogów. Nie 
będzie to wystawa żywych zwierząt, ani tym bardziej ich 
sprzedaż. Organizator zajmie się reklamą tych wydarzeń, 
ustawieniem toalet toy toy oraz posprzątaniem terenu po 
każdym dniu imprezy. O sposób ekspozycji swoich 
produktów zatroszczą się sami wystawcy. 
Ogólnodostępne. 

osiedle i zagospodarowane na nowo tereny zielone 
sprzyjają organizacji imprez na tym terenie w 
ciepłych miesiącach roku. W przypadku wybrania 
do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców 
miasta wniosku „Koci kiermasz na Kocim Szlaku" 
środki finansowe zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej. 

167. WK 
L0122 

Nagroda literacka im. Gabriela Garcii Marqueza. 
Stowarzyszenie "Dom Kultury Niezależnej", ul. 
Więckowskiego 13/4U. 
Nagroda za najlepszą (wydaną w 2018 roku) książkę w 
kategoriach: debiut literacki, proza, poezja oraz książka dla 
dzieci.  
  350 000,00 zł 

P 
Miasto Łódź ma silne tradycje literackie. Z 
pewnością zainicjowanie takiej nagrody w kilku 
kategoriach i o znaczącej w skali kraju gratyfikacji 
pieniężnej (50 tyś. zł) zwróci uwagę środowiska 
autorów różnych gatunków na Łódź, jak i 
zaktywizuje środowisko lokalnych pisarzy. W 
przypadku wybrania do realizacji w głosowaniu 
przez mieszkańców miasta wniosku „Nagroda 
Literacka im. Gabriela Garcii Marqueza" środki 
finansowe zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej. Wnioskodawca proponuje 
galę wręczenia nagród w Pałacu Poznańskiego. 

350 000,00 zł 

168. WK 
L0124 

Biblioterapia jest ważna - Zakup nowości 
wydawniczych dla Filii 44 Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
przy Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego. 
Biblioteka Miejska w Łodzi, Filia 44, Kopcińskiego 22. 
Biblioteka działa na terenie szpitala. Zakup nowości 
wydawniczych wzbogaci ofertę filii i pomoże w procesie 
biblioterapii wśród pacjentów. 
Nie dotyczy 

6 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie 
wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, 
zostaną przekazane beneficjentowi w 
formie dotacji celowej i będą podlegały 
rozliczeniu. Mając powyższe na uwadze 
Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. 

6 000,00 zł 
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169. WK 
L0125 

Kiermasz staroci na Księżym Młynie. 
Tereny zielone przy dawnych torach, za szkołą na Księżym 
Młynie. 
Projekt przewiduje organizację sześciu dwudniowych 
kiermaszy staroci w drugi weekend miesiąca w terminie od 
maja do października. Organizator zajmie się reklamą tych 
wydarzeń, ustawieniem toalet toy toy oraz posprzątaniem 
terenu po każdym dniu imprezy. O sposób ekspozycji 
swoich produktów zatroszczą się sami wystawcy. 
Ogólnodostępny 

8 000,00 zł 

P 
W minionych latach w różnych punkach Księżego 
Młyna (przy szkole, tereny zielone przy torach) 
organizowane były kiermasze rękodzieła oraz 
imprezy plenerowe realizowane przez miejskie 
instytucje kultury (Muzeum Kinematografii, 
Ośrodek Kultury „Górna"). Odnowione w części 
osiedle i zagospodarowane na nowo tereny zielone 
sprzyjają organizacji imprez w tym miejscu w 
ciepłych miesiącach roku. W przypadku wybrania 
do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców 
miasta wniosku „Kiermasz staroci na Księżym 
Młynie" środki finansowe zostaną przekazane 
beneficjentowi w formie dotacji celowej. 

8 000,00 zł 

170. WK 
L0139 

Multimedialny Festiwal Sztuki Miejskiej. 
Całe miasto, a w szczególności przestrzenie wymagające 
promowania, ożywiania, czy rewitalizacji, takie, jak 
przejścia podziemne w okolicy dworca Łódź Kaliska, Park 
im. Baden Powella, Pasaż Schillera, ulica Piotrkowska, 
Stary Rynek. 
Festiwal zbudowany w oparciu o popularność łódzkich 
murali obejmujący różne przejawy sztuki miejskiej, np. 
malarstwo 3D i iluzjonistyczne, instalacje tymczasowe 
(również świetlne), videoart, artystyczne działania z 
obszaru rozszerzonej rzeczywistości i inne, zakładające 
interaktywność uczestników. Festiwal odbywa się w 
miejscach wymagających promowania czy rewitalizacji. 
Festiwal daje możliwość 
uczestnictwa/świętowania/integracji/identyfikacji i trwały 
efekt - obiekty sztuki (murale, rzeźby) zostające po 
imprezie w przestrzeni miejskiej. 

900 000,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi w 
drodze konkursu ofert. Realizator festiwalu jest 
zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń od 
służb miejskich zawiadujących przestrzenią 
publiczną (m.in. 
Plastyk Miasta, Konserwator Zabytków, Wydział 
Komunalny UMŁ, Zarząd Lokali Miejskich). 
Mając powyższe na uwadze Wydział Kultury 
popiera zadanie zgłoszone 
do budżetu obywatelskiego. 

900 000,00 zł 
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Ogólnodostępne. 

171. WK 
L0171 

Ścieżka edukacyjno-artystyczna "Śladami Łódzkich 
Artystów". 
Ul. Mahatmy Gandhiego 14 (Zespół Państwowych Szkół 
Plastycznych im. T. Makowskiego). 
Wnioskodawcy usytuowali ścieżkę edukacyjno-artystyczną 
„Śladami łódzkich artystów" na terenie przylegającym do 
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. 
Makowskiego w Łodzi będącego jedna z największych i 
najstarszych tego typu szkół państwowych w Polsce. Od 
ponad 70 lat z sukcesami kształci kolejne pokolenia 
artystów. Celem projektu jest propagowanie wiedzy o 
artystach, którzy swoją drogę artystyczną związali z 
Łodzią. Na terenie obok szkoły powstanie przestrzeń 
pozwalająca na twórcze spędzenie czasu na świeżym 
powietrzu. Idea ścieżki edukacyjno-artystycznej opiera się 
o zaaranżowane w plenerze 
stacje poświęcone głównym działom sztuk plastycznych tj, 
malarstwu, grafice, rzeźbie, sztukom 
wizualnym, architekturze, tkaninie i ubiorowi. W pierwszej 
kolejności zaprezentowane zostaną sylwetki artystów 
tworzących w XX wieku w szczególności: Stanisław 
Fijałkowski., Witold Modzelewski, Janina Tworek 
Pierzgalska, Kazimierz Karpiński, Włodzimierz Cygan, 
Józef Panfll. Na uporządkowanym i na nowo 
zaaranżowanym terenie powstaną punkty/stacje, które 
poprzez umieszczone na nich informacje przybliżą 
sylwetki łódzkich artystów, a także ich najważniejsze 
realizacje.    Autorzy    projektu    przewidują    możliwość   
uzupełniania    informacji   w    ramach poszczególnych 
stacji o kolejne sylwetki. 

420 000,00 zł   
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Dzięki zapleczu merytorycznemu ZPSP możliwe będzie 
przeprowadzanie warsztatów pod okiem 
nauczyciela inspirowanych twórczością konkretnego 
artysty. W przypadku grup zorganizowanych 
wnioskodawca przewidział możliwość skorzystania ze 
słuchawek turystycznych (audio guide - tour guide), dzięki 
którym możliwe będzie wysłuchanie wcześniej nagranego 
materiału w podziale na konkretne stacje. Projektując 
ścieżkę wnioskodawcy zadbali nie tylko o stoły do 
warsztatów ( dla 10-12 osób) oraz po 2 ławki przy każdej 
ze stacji, ale także o ławki parkowe pozwalające na chwilę 
odpoczynku dla seniorów oraz rodzin z dziećmi. 
Nowa nawierzchnia uporządkuje teren, a także wydzieli 
przestrzeń warsztatową oraz rekreacyjną. 
Wnioskodawca przewidział także niskie nasadzenia 
odporne na warunki atmosferyczne 
oraz uporządkowanie drzew rosnących na działkach, na 
którym realizowane będzie zadanie. 
Dzięki kilku lampom parkowym solarnym ścieżka 
dostępna będzie także po zmroku. 
Z przestrzeni korzystać będą także uczniowie oraz kadra 
ZPSP im. T .Makowskiego w Lodzi. 
  

172. WK 
L0277 

Konkurs fotograficzny: „Miejska hala targowa". 
Teren miasta. 
Każdy może wziąć udział w konkursie. Zdjęcia mogą być 
wykonane w dowolnym mieście. Konkurs fotograficzny 
„Miejska hala targowa" odbyłby się w czterech 
kategoriach: 1. elewacja hali targowej, 2. wnętrze hali, 3. 
otoczenie - plac i ulice przed halą, 4. ludzie, towary, 
obyczaje. Do każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 

14 200,00 zł 

P 
Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile 
w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 
mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 
beneficjentowi wybranemu w otwartym konkursie 
ofert w formie dotacji celowej. Mając na uwadze 
powyższe Wydział Kultury popiera zadanie 
zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 

19 900,00 zł 
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po 7 zdjęć. Liczy się głównie wartość dokumentalna zdjęć, 
ale kompozycja, jakość i walory artystyczne będą 
dodatkowym atutem, podobnie jak krótki opis. 
Nie dotyczy. 

173. WK 
L0282 

Bezpłatne zajęcia taneczne w 30 punktach w Łodzi. 
Teatry, obiekty sportowe, placówki oświatowe. 
Projekt składa się z 5 uzupełniających się wzajemnie 
części: 1) roczne (7500 godzin) bezpłatne zajęcia w 
wybranych przez miasto 30 miejscach. Nauczanie w nich 
spójnym programem aby tancerze mogli wziąć udział w 
zawodach. 2) Zorganizowanie 4 turniejów tańca w klasach 
i na poziomach według wspólnych przepisów. 3) 
Wystawienie 8 spektaklów w teatrze oraz 90 pokazów 
tanecznych w szkołach lub w czasie wydarzeń lokalnych, 
aby zachęcić dzieci i młodzież do udziału w projekcie i 
pokazać im efekty treningów. 4) Po castingach wyłonienie 
najlepszych tancerzy i stworzenie z nich łódzkiej grupy 
reprezentacyjnej, przygotowanie i wysłanie na zawody 
rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. 5) Szkolenie 
łódzkiej kadry instruktorskiej aby po zakończeniu 
programu mogli samodzielnie nadal kontynuować 
nauczanie.  
  

1 975 000,00 zł   
   

 


