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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU 
 

Lp  Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

1.  
P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie 
mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych 
godzinowo. 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie 
powierzenia realizacji zadania publicznego 
dotyczącego uruchomienia Osiedlowego 
Banku Czasu Łódź Polesie (termin składania 
ofert upłynął w dniu 25 lutego 2015 r.) 
W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna 
oferta, która zostanie oceniona przez Komisję 
Konkursową w dniu 3 marca 2015 r. 

2.  
S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu 
remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. 
Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów".

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta 

Przygotowywanie postępowania 
konkursowego 

3.  B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, 
środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r. 

4.  B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r. 

5.  L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r. 

6.  P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania 
pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r. 

7.  S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r. 

8.  S0006 Doposażenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, 
telewizor, saturator wody. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r. 

9.  S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.  

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r. 
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10. G0028 Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów 
Jana. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Odbyło się kolejne spotkanie z wnioskodawcą, 
podczas którego doszczegółowiono wybór 
zabawek na plac, oraz ustalono sprawę 
nawierzchni. Trwa przygotowywanie 
dokumentów do ogłoszenia przetargu.  

11. G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Wykonano mapę do celów lokalizacyjnych. 
Wybrano wykonawcę projektu 
zagospodarowania terenu.  

12. G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Ogłoszono przetarg na wykonanie ścieżek na 
terenie parku i wykonanie prac porządkowych 
wraz z plantowaniem terenu i wykonaniem 
nasadzeń. 

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

14. B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16. Wydział Edukacji Projekt budowlany w trakcie aktualizacji. 

15. B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142. Wydział Edukacji W trakcie wyboru projektanta. 

16. G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41. Wydział Edukacji Wysłano zapytanie ofertowe do projektantów. 

17. G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG nr 41. Wydział Edukacji Wysłano zapytanie ofertowe do projektantów. 

18. G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu 
tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka. Wydział Edukacji Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia 

przetargów.
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19.  L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę 
infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach. Wydział Edukacji 

SP 33 - w trakcie wyboru projektanta 
SP 122 - w trakcie wyboru projektanta 
SP 137 - w trakcie wyboru projektanta 
SP 164 - w trakcie wyboru projektanta 
SP 169 - w trakcie wyboru projektanta 
G 5 - w trakcie wyboru projektanta 
G 13 - w trakcie wyboru projektanta 
G 15 - wysłano zapytanie ofertowe do 

projektantów 
G 31 - w trakcie wyboru projektanta 
G 33 - w trakcie wyboru projektanta 
G 38 - bez zmian 
G 44 - w trakcie wyboru projektanta 
MOS 2 - w trakcie wyboru projektanta 
MOS 4 - w trakcie wyboru projektanta 
ZSSp 4 - w trakcie wyboru projektanta 

20.  P0011 "Pora na … rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91 im. L. 
Teligi. Wydział Edukacji Wysłano zapytanie ofertowe do wykonawców 

21.  P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród 
uczniów i nauczycieli gimnazjum. Wydział Edukacji W trakcie zbierania ofert na usługi, dostawy, 

roboty budowlane

22.  P0040 Bliżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w. Wydział Edukacji W trakcie zbierania ofert na usługi, dostawy, 
roboty budowlane 

23.  P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnością ruchową. Wydział Edukacji Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. 

Umowa podpisana 

24.  P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego. Wydział Edukacji Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia 
przetargów.

25.  P0082 Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG Nr 24 im. gen. Józefa 
Wybickiego. Wydział Edukacji W trakcie rozeznania rynku na zakup sprzętu 

elektronicznego do wyposażenia laboratorium 

26.  W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34. Wydział Edukacji W trakcie wyboru projektanta

27.  W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy 
SP nr 33. Wydział Edukacji W trakcie wyboru projektanta 

28.  W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34. Wydział Edukacji W trakcie wyboru projektanta
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29.  L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus. Wydział Gospodarki Komunalnej 

Otrzymano ofertę z ŁZUK na montaż 
stojaków rowerowych. W przygotowaniu 
polecenie dla zakładu budżetowego 
na wykonanie usługi. 

30.  P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39. Wydział Gospodarki Komunalnej 
W dniu 16.02.2015 r. wybrano Wykonawcę 
dokumentacji projektowej. W przygotowaniu 
umowa z projektantem. 

31.  P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karskiego. Wydział Gospodarki Komunalnej 

Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą, przy 
udziale Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
UMŁ i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
w Łodzi w sprawie możliwości realizacji 
i zakresu zadania. 

32.  W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury ,,502" przy ul. 
Gorkiego 16. Wydział Gospodarki Komunalnej 

Podpisano w dniu 20.02.2015 r. umowę 
z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 

33.  L0077 Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach 
MPK-Łódź. Wydział Informatyki 

W trakcie. Prowadzone ustalenia na temat 
formuły realizacji projektu oraz finansowania 
jego utrzymania w latach następnych. 

34.  G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”. Wydział Kultury 
Realizacja zadania nastąpi w maju 2015 r., 
w przygotowaniu umowa. Dotacja zostanie 
przekazana w marcu. 

35.  G0049 Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek 
publicznych w Dzielnicy Łódź Górna. Wydział Kultury 

W dniu 26 lutego 2015 r. zawarto umowę na 
zakup komputerów. Rozliczenie dotacji 
odbywa się na podstawie przedkładanych do 
wydziału faktur. 
Zawarto umowę na dotację celową na zakup 
książek, 12 marca 2015 r. przekazano dotację. 

36.  P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu. Wydział Kultury 
Zawarto umowę celową na zakup 
audiobooków, 12 marca 2015 r. przekazano 
dotację. 

37.  P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i 
młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. Wydział Kultury 

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 
12 marca 2015 r. Wyniki będą ogłoszone po 
podpisaniu protokółu przez Panią Prezydent. 



Strona | 5  
 

Lp  Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

38.  P0130 Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w 
dzielnicy Polesie. Wydział Kultury 

W dniu 25 lutego 2015 r. zawarto umowę na 
zakup komputerów. Rozliczenie dotacji 
odbywa się na podstawie przedkładanych do 
wydziału faktur. 
Zawarto umowę na dotację celową, zakup 
książek. W dniu 12 marca 2015 r. przekazano 
dotację. 

39.  B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni 
Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowany został projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania. Projekt ten po poddaniu analizie 
prawnej i akceptacji zapisów w nim 
zawartych, został podpisany przez Dyrekcję 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Umowa została przekazana do jednostki celem 
uzyskania akceptacji ze strony Dyrekcji 
placówki. 

40.  G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku 
Miejskiej Przychodni "Chojny". 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowany został projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania. Projekt ten po poddaniu analizie 
prawnej i akceptacji zapisów w nim 
zawartych, został podpisany przez Dyrekcję 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Umowa została przekazana do Skarbnika 
Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty. 

41.  G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli 
dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowany został projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania. Projekt ten po poddaniu analizie 
prawnej i akceptacji zapisów w nim 
zawartych, został podpisany przez Dyrekcję 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Umowa została przekazana do Skarbnika 
Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty. 
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42.  G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup 
wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowany został projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania. Projekt ten po poddaniu analizie 
prawnej i akceptacji zapisów w nim 
zawartych, został podpisany przez Dyrekcję 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Umowa została przekazana do Skarbnika 
Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty. 

43.  G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni 
„Odrzańska”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowywany jest projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania.  

44.  G0081 Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej 
Przychodni „Odrzańska”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowywany jest projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania.  

45.  G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do 
Miejskiej Przychodni „Odrzańska”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowany został projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania. Projekt ten po poddaniu analizie 
prawnej i akceptacji zapisów w nim 
zawartych, został podpisany przez Dyrekcję 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Umowa została przekazana do Skarbnika 
Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty. 

46.  G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”. Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowany został projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania. Projekt ten po poddaniu analizie 
prawnej i akceptacji zapisów w nim 
zawartych, został podpisany przez Dyrekcję 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Umowa została przekazana do Skarbnika 
Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty. 

47.  P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia. Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowywany jest projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania.  
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48.  P0099 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-Polesie 
oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowany został projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania. Projekt ten po poddaniu analizie 
prawnej i akceptacji zapisów w nim 
zawartych, został podpisany przez Dyrekcję 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Umowa została przekazana do Skarbnika 
Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty. 

49.  P0100 Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli 
lepiej dbać o nasze zdrowie. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Przygotowany został projekt umowy wraz  
z ostatecznym harmonogramem realizacji 
zadania. Projekt ten po poddaniu analizie 
prawnej i akceptacji zapisów w nim 
zawartych, został podpisany przez Dyrekcję 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Umowa została przekazana do Skarbnika 
Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty. 

50.  B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie. Zarząd Dróg i Transportu 
Ogłoszono przetarg na prace projektowe  
z terminem otwarcia ofert w dniu 17 marca 
2015 r. 

51.  G0022 Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego
i ul. Gojawiczyńskiej. Zarząd Dróg i Transportu 

Opracowano Opis Przedmiotu Zamówienia 
i koncepcje projektowe. Przygotowania do 
ogłoszenia przetargu na prace projektowe. 

52.  L0001 Ulice przyjazne rowerom. Zarząd Dróg i Transportu Przygotowywanie postępowania o udzielenie 
zamówienia na realizację. 

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

W marcu odbędzie się posiedzenie "Komisji 
ds. wyznaczania miejsc i warunków 
zatrzymywania się pojazdów komunikacji 
publicznej", która określi dokładną lokalizację 
przystanku. Uruchomienie przystanku nastąpi 
w ciągu kilku dni od zatwierdzenia protokołu 
z posiedzenia komisji. 

54.  P0032 Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla 
pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii Krajowej. Zarząd Dróg i Transportu Przygotowania do ogłoszenia przetargu na 

roboty budowlane.
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55.  P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini. Zarząd Dróg i Transportu Przygotowania do ogłoszenia przetargu 
na roboty budowlane.

56.  P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115 -
123. Zarząd Dróg i Transportu Opracowanie dokumentacji projektowej 

nastąpi siłami własnymi ZDiT. 

57.  S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli 
ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech. Zarząd Dróg i Transportu 

Ogłoszono przetarg na prace projektowe  
z terminem otwarcia ofert w dniu 17 marca 
2015 r. 

58.  S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. 
przekształcenie jej w tzw. woonerf. Zarząd Dróg i Transportu 

Ogłoszono przetarg na prace projektowe  
z terminem otwarcia ofert w dniu 17 marca 
2015 r. 

59.  W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana 
nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA. Zarząd Dróg i Transportu Przygotowania do ogłoszenia przetargu 

na roboty budowlane.

60.  W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / 
Piwnika ,,Ponurego". Zarząd Dróg i Transportu Przygotowywanie postępowania o udzielenie 

zamówienia na realizację. 

61.  B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. 
Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni. Zarząd Zieleni Miejskiej 

Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji 
dokumentacji projektowo kosztorysowej. 
Termin realizacji do końca marca 2015 r. 

62.  L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali). Zarząd Zieleni Miejskiej 

Zakupione zostały kolejne suplementy diety 
nefroprotekcyjne. Wykonano poszerzoną 
diagnostykę, w tym RTG u jednego 
z niedźwiedzi. Zaprojektowana została 
i zamówiona tablica informacyjna odnośnie 
realizacji budżetu. 

63.  P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek. Zarząd Zieleni Miejskiej 
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych i wyłonienia wykonawcy robót. 

64.  P0076 Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek. Zarząd Zieleni Miejskiej 
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych i wyłonienia wykonawców 
robót. 

65.  S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem. Zarząd Zieleni Miejskiej Przygotowano dokumenty niezbędne 
do wyboru wykonawcy usługi. 


