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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 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert. Podpisanie umowy na realizację 
zadania. 

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. Ogłoszenie konkursu 
(26.03.2015 r.). Szczegóły pod linkiem: 
http://www.uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=28028 

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

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Zrealizowano w marcu 2015 r. 

4.  B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Zrealizowano w marcu 2015 r.  (rotor do rehabilitacji został 
zakupiony, aktualnie DDP oczekuje na jego dostarczenie). 

5.  L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Realizacja zadania nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r. 

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

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Zrealizowano w marcu 2015 r. 

7.  S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania 
nastąpi w dniu 31.03.2015 r.  
Realizacja zadania nastąpi od dnia podpisania umów z organizacjami 
pozarządowymi do dnia 31 grudnia 2015 r. 

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

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zrealizowano w marcu 2015 r.  
Do dnia 20 marca 2105 r. zakupiono całe doposażenie wskazane we 
wniosku,  
Do dnia 17 kwietnia 2015 r. zostaną dostarczone meble. 

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

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zrealizowano w marcu 2015 r.  
(podnośnik transportowo-kąpielowy został zakupiony, aktualnie DPS 
oczekuje na jego dostarczenie) 

10. G0028 Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na 
terenie Stawów Jana. 

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej 
niezbędnej do procedowania przetargu (złożenie wniosku - zgłoszenie 
zamiaru wykonania prac budowlanych).
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11. G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku. Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania 
terenu oraz inwentaryzację terenów zielonych. Procedowane jest 
zatwierdzenie dokumentacji z wnioskodawcami zadania budżetu 
obywatelskiego.

12. G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II. Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

Z uwagi na niespójność opisu przedmiotu zamówienia z dokumentacją 
projektową, unieważniono procedowane postępowania przetargowe. 
W kwietniu będą ponownie ogłoszone postępowania przetargowe. 

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

16.03.2015 – złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę budynków 
(komórek i garaży) zlokalizowanych na nieruchomości. 
17.03.2015 – Opublikowanie Zarządzenia Nr 327/VII/15 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 17.03.2015 w sprawie przeznaczenia do rozbiórki 
obiektów budowlanych (komórki lokatorskie i garaż) na nieruchomości 
przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71. 
30.03.2015 – złożenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych 
polegający na remoncie elewacji budynku wraz z wymianą stolarki 
okiennej, zagospodarowaniem terenu podwórka, wymianą ogrodzenia 
i bramy oraz wymianą zewnętrznych instalacji wod-kan. 

14. B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 
184 i PG 16. Wydział Edukacji Projekt budowlany zaktualizowany. Złożono wniosek o pozwolenie na 

budowę. Podpisana umowa z inspektorem nadzoru 

15. B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 
142. Wydział Edukacji Podpisana umowa z projektantem 

16. G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41. Wydział Edukacji Podpisana umowa z projektantem

17. G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG 
nr 41. Wydział Edukacji Podpisana umowa z projektantem 

18. G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa 
całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka. Wydział Edukacji Podpisana umowa z projektantem 
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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 - podpisana umowa z projektantem 
SP 122 - podpisana umowa z projektantem 
SP 137 - podpisana umowa z projektantem 
SP 164 - podpisana umowa z projektantem 
SP 169 - podpisana umowa z projektantem 
G 5 - podpisana umowa z projektantem 
G 13 - podpisana umowa z projektantem 
G 15 - podpisana umowa z projektantem 
G 31 - podpisana umowa z projektantem 
G 33 - podpisana umowa z projektantem 
G 38 - podpisana umowa z projektantem 
G 44 - podpisana umowa z projektantem 
MOS 2 - w trakcie wyboru projektanta 
MOS 4 - podpisana umowa z wykonawcą robót 
ZSSp 4 - podpisana umowa z projektantem

20. P0011 "Pora na … rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 
91 im. L. Teligi. Wydział Edukacji Wybrano wykonawcę robót 

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

budowlane

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

budowlane

23. P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Wydział Edukacji Wydana uprawomocniona decyzja o lokalizacji celu publicznego 

24. P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego. Wydział Edukacji W trakcie wyboru wykonawcy robót budowlanych 

25. P0082 Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG Nr 24 im. gen. 
Józefa Wybickiego. Wydział Edukacji W trakcie wyboru wykonawcy robót budowlanych. W trakcie 

rozeznania rynku na zakup sprzętu elektronicznego do laboratorium 

26. W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34. Wydział Edukacji Podpisana umowa z projektantem

27. W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i 
koszykówkę przy SP nr 33. Wydział Edukacji Podpisana umowa z projektantem 

28. W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34. Wydział Edukacji Podpisana umowa z projektantem
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29. L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus. Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

Od dnia 11.03.2015 r. w ramach Polecenia dla zakładu budżetowego, 
ŁZUK rozpoczął realizację zadania. Termin wykonania prac: 
10.04.2015 r. 

30. P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39. Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

Została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji 
projektowej. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2015 r. 

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

Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

Trwa ustalanie lokalizacji zagospodarowania zielenią terenów Starego 
Polesia wskazanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi; 
do zagospodarowania około 40 miejsc. 

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

Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin 
wykonania dokumentacji 20.05.2015 r. 

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

Wydział Informatyki w dniu 31.03.2015 wysłał pismo do Skarbnika 
Miasta w celu przygotowania formuły realizacji przedmiotowego 
zadania pomiędzy stronami: MPK Łódź Sp. z o.o., Biurem ds. Nadzoru 
Właścicielskiego oraz Zarządem Dróg i Transportu, jak również 
zapewnienia zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie usługi 
w latach następnych.  

34. G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”. Wydział Kultury 
11 marca 2015 podpisano umowę. Dotacja została przekazana 13 
marca. W maju zaplanowano zgodnie z harmonogramem pierwszy 
piknik. 

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

Zakupiono 1 319 voluminów na kwotę 24.577,06 zł, złożono zapytanie 
cenowe- termin składania ofert do 30.03.2015 r, realizacja planowana 
na kwiecień. 

36. P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu. Wydział Kultury Zakupiono 10 szt. audiobooków za 221,90 zł. 

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

Wydział Kultury 
 Na stronie http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=40250, 20 marca 2015 r. 
ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia 
zadania. Umowa zostanie podpisana na początku kwietnia 2015r 

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

Zakupiono 235 voluminów za 5.075,77 zł, z tego: 68 vol. dla dzieci, 
107 vol. literatury pięknej dla dorosłych, 60 vol literatury popularno-
naukowej.  

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

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Umowa na dotację została podpisana. Trwają prace związane  
z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
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40. G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w 
budynku Miejskiej Przychodni "Chojny". 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych

Umowa na dotację została podpisana. Trwają prace związane  
z opracowaniem dokumentacji projektowej.   

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

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych

Umowa na dotację została podpisana. Trwają prace związane  
z opracowaniem dokumentacji projektowej.   

42. 
G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych 
poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla 
Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Umowa na dotację została podpisana. Trwają prace związane  
z opracowaniem dokumentacji przetargowej.   

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 

Umowa na dotację została podpisana. Przygotowane zostały dokumenty 
do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie 
dokumentacji technicznej, które zostały przekazane do weryfikacji 
przez Radcę Prawnego.  

46. G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni 
„Dąbrowa”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych

Umowa na dotację została podpisana. Trwają prace związane  
z opracowaniem dokumentacji przetargowej.   

47. P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji 
zdrowia. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Projekt umowy 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. 

48. 
P0099 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ 
Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla 
pacjentów. 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Umowa na dotację została podpisana. Przygotowywany był 
harmonogram zakupu sprzętu komputerowego oraz dokumenty 
przetargowe. 

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

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych

Umowa na dotację została podpisana. Przygotowywana była 
szczegółowa lista sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach dotacji. 

50. B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie. Zarząd Dróg i Transportu Otwarcie ofert odbyło się 18 marca 2015 r. Trwa sprawdzanie ofert. 

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. 
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52. L0001 Ulice przyjazne rowerom. Zarząd Dróg i Transportu 
ZDiT przystąpił do weryfikacji możliwości wprowadzenia 
proponowanych zmian w organizacji ruchu pod kątem lokalnych 
warunków na poszczególnych, wskazanych w zadaniu odcinkach 

53. L0125 Przystanek Nawrot-Sienkiewicza. Zarząd Dróg i Transportu 
Zorganizowana została komisja przystankowa, która wyznaczyła 
miejsce przystankowe. Trwają obecnie procedury mające na celu 
zlecenie realizacji zadania w trybie bezprzetargowym. 

54. 
P0032 Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, 
przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii 
Krajowej. 

Zarząd Dróg i Transportu Ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert – 
21 kwiecień 2015 r. 

55. P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini. Zarząd Dróg i Transportu Ogłoszono przetarg na prace projektowe z terminem otwarcia ofert –  
22 kwiecień 2015 r. 

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 Otwarcie ofert odbyło się 18 marca 2015 r. Trwa sprawdzanie ofert. 

58. S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. 
Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf. Zarząd Dróg i Transportu Otwarcie ofert odbyło się 18 marca 2015 r. Trwa sprawdzanie ofert. 

59. W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz 
wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA. Zarząd Dróg i Transportu Ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert – 

21 kwiecień 2015 r. 

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 31.03.2015 r. odebrano aktualizację dokumentacji projektowo 
kosztorysowej. 

62. L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, 
Mali). Zarząd Zieleni Miejskiej Wprowadzenie do terapii nowych leków, podawanych cotygodniowo,  

u niedźwiedzi malajskich. 

63. P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym 
Lublinek. Zarząd Zieleni Miejskiej 

Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej  
do wyłonienia wykonawców prac. 
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64. P0076 Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek. Zarząd Zieleni Miejskiej 
Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do 
wyłonienia wykonawców prac i dostawców materiałów. 

65. S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem. Zarząd Zieleni Miejskiej 
W wyniku uzgodnień z wnioskodawcą podjęto decyzję, iż na realizację 
zadania nie będzie zlecona usługa opracowania dokumentacji 
projektowej. Trwa wybór wykonawcy robót budowlanych. 

 


