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 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU 

 

Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

1 
L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego 

na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51. 
Biuro ds. Inwestycji 

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia 

postępowania przetargowego  na wykonanie dokumentacji 

zamiennej uwzględniającej podział zadania na części, dla 

umożliwienia realizacji zadania z budżetu obywatelskiego  

i uzyskania decyzji na użytkowanie części obiektu  

po zakończeniu robót w wyremontowanej części. 

2 S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał. 

Biuro Promocji, 

Turystyki i Współpracy 

z Zagranicą 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania 

(termin składania ofert 31 marca 2016r.). 

3 
L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących 

się     w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Realizacja zadania zaplanowana od września 2016 r. 

Druga procedura konkursowa w trakcie realizacji, pierwszy 

konkurs został unieważniony z uwagi na brak ofert. 

4 
P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. 

Krzemieniecka 7/9. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Zadanie zrealizowane. 

5 G0011 Zakup aparatu do EKG. 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Zadanie w trakcie realizacji. 

6 
P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów 

w Domu Dziennego Pobytu. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Zadanie zrealizowane. 

7 S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań. 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Zadanie w trakcie realizacji we współpracy z Centrum Wsparcia 

Terapeutycznego, wyłonionym w otwartym konkursie ofert. 

Umowa zawarta na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 

r. 

8 
S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 

114. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Zadanie częściowo zrealizowane, pozostałe działania w trakcie 

realizacji. 

9 
W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla 

Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa (do 14 IV) oraz postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w przygotowaniu. 

10 B0033 Toalety w Arturówku. 
Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Zadanie realizowane, ustawiono toalety przenośne zgodnie 

ustaleniami z Wnioskodawcą. 

11 G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III. 
Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 
Trwają procedury przetargowe. 
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12 G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV. 
Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 
Trwają procedury przetargowe. 

13 G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap. 
Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 
Trwają procedury przetargowe. 

14 
L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 

1). 

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Trwają procedury związane z wyłonieniem Wykonawcy na 

realizację zadania. 

15 P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA. 
Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Trwają procedury związane z wyłonieniem Wykonawcy na 

realizację zadania. 

16 P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia. 
Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Zadanie realizowane - zajęcia pierwszej części odbywają się 

regularnie od 18 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.  

17 
B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu 

Bałuty-Centrum. 
Straż Miejska 

Przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia.  Trwają ostatnie 

uzgodnienia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. W 

kwietniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony i wyłoniony 

wykonawca. 

18 
L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w 

narzędzia        i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt. 
Straż Miejska 

Trwa realizacja cyklu szkoleń specjalistycznych dla Animal 

Patrol. Częściowo zrealizowano zakupy sprzętu specjalistycznego 

do interwencji ze zwierzętami. Przygotowano specyfikację na 

zakup pojazdu specjalistycznego dla Animal Patrol.  Ogłoszono 

przetarg na zakup samochodu w  dniu 22 marca 2016r. 

rozstrzygnięcie w dniu 04.04.2016r. 

19 B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182. Wydział Edukacji 

Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. 

Wykonano dokumentację  projektowo – kosztorysową budowy 

boiska. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót. W trakcie 

wykonywania dokumentacji projektowej dobudowy sali 

gimnastycznej. Złożono wniosek                 o wydanie decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego 

20 
B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. 

Żubardzka 26. 
Wydział Edukacji 

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej 

21 B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116. Wydział Edukacji Zadanie zrealizowane. 

22 G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10. Wydział Edukacji 

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonana. 

W trakcie opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

23 
L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w 

wykonaniu uczniów SP 152. 
Wydział Edukacji Trwają nagrania płyty. 



Strona | 3  

 

Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

24 
P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego. 
Wydział Edukacji 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przygotowana. 

Złożono do Wydziału Urbanistyki               i Architektury 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Po otrzymaniu zgody 

zostanie ogłoszony przetarg   

25 P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej. Wydział Edukacji 
Wyłoniono wykonawcę robót. Prace będą wykonywane w 

przerwie wakacyjnej.  

26 P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku. Wydział Edukacji 

Wyremontowano pracownie językowe, dokonano zakupu 

wyposażenia. Wyłoniono dostawcę pomocy dydaktycznych, 

złożono zamówienie. 

27 P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie. Wydział Edukacji 

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, umowa podpisana. 

Trwają roboty budowlane. Wyłoniono dostawców sprzętu 

komputerowego i mebli. Umowy podpisane. Dostawa nastąpi po 

wykonaniu robót budowlanych. 

28 P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36. Wydział Edukacji 
Wykonano wykonawcę robót posadzkowych. W trakcie zbierania 

ofert dotyczących robót malarskich. 

29 
P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego 

boiska sportowego przy SP 152. 
Wydział Edukacji 

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo -

kosztorysowej 

30 
P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

dydaktycznej PG 19. 
Wydział Edukacji 

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej związanej z budową boiska. W trakcie zbierania 

ofert dotyczących dostaw. W trakcie przygotowywania 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej dostaw 

sprzętu komputerowego. 

31 
P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech 

wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację. 
Wydział Edukacji W trakcie realizacji. 

32 S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa. Wydział Edukacji W trakcie wykonywania robót budowlanych. 

33 
S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 

105. 
Wydział Edukacji 

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej. Kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę 

drzew, kolidującą z budową hali łukowej. 

34 
S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz 

ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO. 
Wydział Edukacji 

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. 

35 
S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez 

sport". 
Wydział Edukacji 

W trakcie rozeznania rynku. Realizacja prac w trakcie przerwy 

wakacyjnej. 

36 W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna. Wydział Edukacji 
W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. 



Strona | 4  

 

Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

37 W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12. Wydział Edukacji 

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej.  Kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę 

drzew, kolidującą z budową hali łukowej. 

38 
W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami 

integracyjnymi. 
Wydział Edukacji 

Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

ukończeniu. 

39 
W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie 

osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. 
Wydział Edukacji 

W trakcie ustalania w ZWiK możliwości ustępstwa od warunków 

inwestycji w strefie ochrony rurociągów.  

40 B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w. 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej 
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

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

Komunalnej 
Trwają prace związane z wydzieleniem działki pod inwestycję. 

42 P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek. 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej 
Trwa realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

43 S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania. 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej 

W II kwartale br. prace polegające na wyznaczeniu  

i oznakowaniu miejsc parkingowych zostaną wykonane przez  

ŁZUK. 

44 
B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz 

książek   w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7. 
Wydział Kultury 

Zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne  

na kwotę 7.060 zł. Biblioteka dopłaciła ze swoich środków kwotę 

60 złotych. Zakup książek odbywać się będzie od kwietnia  

do października br. 

45 B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie. Wydział Kultury 
Trwa procedura legislacyjna dotycząca ogłoszenia otwartego 

konkursu dla org. pozarządowych. 

46 
G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A. 
Wydział Kultury Zakupiono 652 vol. na kwotę 13.399,48 zł. 

47 P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej 

wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. 

Wydział Kultury 21 marca 2016 r.  podpisano z beneficjentem umowę Pierwsza  

transza dotacji w wys. 100 000 zł. zostanie przekazana 7 kwietnia 

2016 r. 

48 
S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14. 
Wydział Kultury 

W marcu zakupiono - 497 vol. na kwotę 10.162,33zł.; 

182 audiobooki na kwotę 3 686,63zł. 

49 
S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 

MBP. 
Wydział Kultury W marcu zakupiono 23 vol. na kwotę 551,72 zł. 
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50 W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie. Wydział Kultury 

W marcu nie dokonano żadnych wydatków, gdyż było 

przeprowadzone rozpoznanie rynku. Dokonano  zamówienia 

pierwszych elementów wystroju. Zakupy będą zrealizowane w 

kwietniu 2016 r. 

51 
L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt w Łodzi 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

W marcu zostały dokonane wszystkie przesunięcia w planie 

finansowym, dotyczące zadania L0137. Po zmianach WOŚiR 

będzie realizował w ramach zadania znakowanie zwierząt oraz 

kampanię informacyjną na kwotę ogółem 300.000,00 zł. 

Pozostałe środki z BO decyzją Rady Miejskiej w Łodzi zostały 

przekazane na program zapobiegania bezdomności (50.000,00 zł), 

na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi (300.000,00 zł) 

oraz na potrzeby Straży Miejskiej w Łodzi – Animal Patrol 

(350.000,00 zł.).  

52 B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych. 
Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 

Dobiega końca procedura wyboru wykonawców. W marcu 

odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, po zatwierdzeniu 

przez Prezydenta Miasta Łodzi niezwłocznie zostaną zawarte 

umowy na realizację. 

53 B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów. 
Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 
W marcu została podpisana umowa na dotację. 

54 

G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych    w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” 

w Łodzi, ul. Felińskiego 7. 

Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 
W marcu została podpisana umowa na dotację. 

55 

G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do 

działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 

6. 

Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 
W marcu została podpisana umowa na dotację. 

56 
G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego 

Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109. 

Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 
W marcu została podpisana umowa na dotację. 

57 
L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum 

stacjonarnego. 

Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 

W  marcu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej,  

po zatwierdzeniu przez Prezydenta niezwłocznie zostaną zawarte 

umowy na realizację. 

58 
L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich 

szpitalach dziecięcych. 

Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 

W marcu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej,  

po zatwierdzeniu przez Prezydenta niezwłocznie zostaną zawarte 

umowy na realizację. 

59 
S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. 

Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11. 

Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 

W marcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura  

ds. Rewitalizacji i Rozwoju Miasta dotyczące elewacji budynku. 

Ponadto trwały prace w zakresie inwentaryzacji budynku. 
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60 
S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. 

z o.o. 

Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 

W marcu trwały prace nad ustaleniem parametrów technicznych 

sprzętu medycznego. 

61 G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej Zarząd Dróg i Transportu 

Projekt w trakcie realizacji, termin oddania dokumentacji  

to 29.04.2016 r. Następnie przygotowany zostanie przetarg  

na budowę. 

62 
G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego                   

i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła. 
Zarząd Dróg i Transportu 

Przygotowania do ogłoszenia przetargu – ,,zaprojektuj  

i wybuduj”. 

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

Opracowano koncepcję zmian organizacji ruchu. Podjęto decyzję 

o zleceniu na zewnątrz opracowania projektów i wprowadzenia 

zmian w organizacji ruchu w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla tej formy 

realizacji zadania. 

64 L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli. Zarząd Dróg i Transportu 

Zadanie w trakcie realizacji, stojaki w trakcie montażu, miejsca 

postojowe w trakcie malowania. Przewidywane zakończenie  

do 6.04.2016 r. 

65 
P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe 

nasadzenia. 
Zarząd Dróg i Transportu 

W dniu 4.03.2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne 

przedstawicieli ZZM i ZDiT w sprawie omówienia realizacji. 

Mimo zaproszenia na spotkaniu nie był obecny Wnioskodawca. 

W kwietniu br. odbędzie się spotkanie ZDiT i ZZM  mające  

na celu wybór gatunków drzew oraz ilość, jaką należy posadzić 

na danej ulicy. Dotychczas ustalono, że w związku z planami 

ZDiT dotyczącymi przebudowy dróg drzewa nie będą sadzone   

w następujących lokalizacjach: ul. Więckowskiego na odcinku  

od al. Kościuszki do ul. Żeligowskiego, al. 1 Maja na odcinku  

od ul. Wólczańskiej do ul. Żeligowskiego, ul. Gdańska  

na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Kopernika,  

ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Legionów  

do ul. Skłodowskiej Curie. 

66 
P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic 

Sanitariuszek i Maratońskiej. 
Zarząd Dróg i Transportu 

Opracowano koncepcje zmian organizacji ruchu. Podjęto decyzję 

o zleceniu na zewnątrz opracowania projektów i wprowadzenia 

zmian w organizacji ruchu w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla tej formy 

realizacji zadania. 

67 P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakosci otoczenia SP 26. Zarząd Dróg i Transportu 

18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych  

na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. 

Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji 

projektowej z terminem umownym zakończenia 10.06.2016 r. 
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68 
S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia 

drzew   w Strefie Wielkomiejskiej. 
Zarząd Dróg i Transportu 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego do wartości 30 000 euro została wybrana firma 

szkoleniowa (trenerzy), która przeprowadzi szkolenie. 

Rozpoczęto działania związane z podpisaniem umowy. 

69 S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju. Zarząd Dróg i Transportu 
Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji 

projektowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.05.2016 r. 

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

Opracowano koncepcje zmian organizacji ruchu. Podjęto decyzję 

o zleceniu na zewnątrz opracowania projektów i wprowadzenia 

zmian w organizacji ruchu w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla tej formy 

realizacji zadania. 

71 S0031 Podwórzec Zacisze. Zarząd Dróg i Transportu 

18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych  

na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. 

Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji 

projektowej z terminem umownym zakończenia 10.06.2016 r.. 

72 
S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających 

się        po centrum Miasta. 
Zarząd Dróg i Transportu 

Opracowano koncepcje zmian organizacji ruchu. Podjęto decyzję 

o zleceniu na zewnątrz opracowania projektów i wprowadzenia 

zmian w organizacji ruchu w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla tej formy 

realizacji zadania. 

73 W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka. Zarząd Dróg i Transportu 

Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych  

z terminem otwarcia ofert przetargowych – 31.03.2016 r.  

Trwa analiza złożonych ofert. 

74 
B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów 

rekreacyjnych      na osiedlu Radogoszcz Wschód. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.  

Trwa opracowanie projektu. 

75 L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty. Zarząd Zieleni Miejskiej 

Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości  

na terenach leśnych. Trwa przygotowanie zadania w zakresie 

wykonania zagospodarowania rekreacyjnego (przygotowanie 

materiałów na ławki leśne). 

76 
L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w 

każdym łódzkim parku. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Trwa montaż budek lęgowych dla ptaków i skrzynek dla  

nietoperzy. Termin zakończenia 10 kwietnia.   

77 
L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa 

przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Kontynuacja opracowania uproszczonej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej wymiany alejek w obecnym śladzie. 

Zakończenie 6.04.2016. 
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78 
L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, 

rekreacji       i animacji w Parku na Zdrowiu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Opracowano koncepcję – trwa sprawdzanie koncepcji przez 

Zamawiającego. Opracowanie programu funkcjonalno- 

użytkowego do połowy maja. 

79 
L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie                  

i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Bieżąca realizacja zadania w zakresie usług weterynaryjnych, 

opieki nad zwierzętami i dostaw karmy dla zwierząt. Trwa 

przygotowanie zadania w zakresie dostaw sprzętu medyczno-

weterynaryjnego (ogłoszono przetarg na RTG i endoskop)  

i wyposażenia sali edukacyjnej (z udziałem planowanej dotacji                       

z WFOŚiGW). 

80 P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. Zarząd Zieleni Miejskiej 

Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości. Trwa 

przygotowanie zadania w zakresie wykonania zagospodarowania 

rekreacyjnego (przygotowanie materiałów na ławki leśne)  

i wykaszania łąk (z udziałem planowanej dotacji z WFOŚiGW). 

81 
P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku               

na Zdrowiu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem 

realizacji do 24.04.2016 r.   

82 
P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: 

www.facebook.com/workoutparklodz. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Trwa opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Termin 

wykonania programu do połowy kwietnia.   

83 S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami. Zarząd Zieleni Miejskiej 

Wykonano tablice informacyjne dot. zakazu dokarmiania ptaków.  

Zawarto umowę na przestawienie wyposażenia parkowego 

(ławki, kosze, stoliki do gier) – termin realizacji do 15.04.2016 r. 

oraz na usługę oczyszczania alejek – termin realizacji  

od 02.05.2016 r. do 31.10.2016 r. 

84 S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej. Zarząd Zieleni Miejskiej 
W trakcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji 

zadania. 

85 S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 

opracowania do 05.04.2016 r. 

86 S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej 
W trakcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji 

zadania. 

87 
W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street 

workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Trwa opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Termin 

opracowania programu do 08.04.2016 r. 

 


