SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU
Lp

Numer i nazwa zadania

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Biuro Promocji, Komunikacji
Społecznej i Turystyki

Stowarzyszenie "Na co dzień i od święta" realizuje zadania
w ramach otwartego konkursu ofert w okresie od
1 maja
do 30 października 2016 r. Wykonawca wybrał
i
pomalował
skrzynki.
Zaplanowano
briefing
podsumowujący zadanie w dniu 30.09.2016 r. wraz
z udostępnieniem gry miejskiej.

1

S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.

2

L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się
w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej
z Agencją Artystyczno-Edukacyjną WOW na okres od
1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r

3

P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka
7/9.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Zadanie zrealizowane.

4

G0011 Zakup aparatu do EKG.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Zadanie zrealizowane.

5

P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów
w Domu Dziennego Pobytu.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Zadanie zrealizowane.

6

S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej
z Centrum Wsparcia Terapeutycznego na okres od
11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

7

S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Zadanie zrealizowane.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

W dniu 21 września 2016 r. zostało ogłoszone postępowanie
o udzielenia zamówienia publicznego
w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty remontowobudowlane. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na
dzień 6 października 2016 r.

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Zadanie w trakcie realizacji - toalety przenośne ustawione
w terminie od 05.01 do 31.12. Od września serwis odbywa
się dwa razy w tygodniu.

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Zadanie w trakcie realizacji - zakończono wykonywanie
większości ścieżek pieszych oraz ścieżek dla rolkowców
i rowerzystów, zainstalowano ławki, kosze na śmieci
i stojaki na rowery, procedowany jest zakupu elementów
małej architektury, latarni solarnych. Trwa wykonanie
miejsca postojowego od ul. Patriotycznej.

8

W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób
Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.

9

B0033 Toalety w Arturówku.

10

G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.
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Stopień realizacji

G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Zadanie w trakcie realizacji - zakończono wykonywanie
ścieżek, trwa dostawa elementów małej architektury. Trwają
nasadzenia zieleni.

12

G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Zadanie w trakcie realizacji - zakończono wykonywanie
ścieżek, trwa montaż elementów małej architektury,
odebrano siłownię plenerową, procedowany jest zakup
latarni solarnych. Trwają nasadzenia zieleni.

13

L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Zadanie w trakcie realizacji zlecono wykonanie
dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji
projektowej do 25 listopada 2016 r.

P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Zadanie w trakcie realizacji - trwają prace komisji
odbiorowej, Wykonawca usuwa usterki zauważone
w tracie obioru. Dostarczenie rolby po usunięciu usterek
nastąpi do 14 października 2016 r.

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Zadanie w trakcie realizacji - druga część zajęć rozpocznie
się po uruchomieniu lodowiska. Zagrożona jest pełna
realizacja z uwagi na awarię agregatu chłodniczego.
Rozpoczęcie zajęć będzie możliwe w momencie otwarcia
lodowiska.

Straż Miejska

Zgodny z harmonogramem.
1. W dniu 26 kwietnia br. w drodze postępowania
o zamówienie publiczne wyłoniono Wykonawcę
2. Umowę podpisano w dniu 29.04.2016r.
3. Termin wykonania zadania określono na 190 dni od dnia
podpisania umowy.
4. Wykonawca obiecuje skrócić czas realizacji inwestycji
o 2-3 tygodnie.

Lp

11

14

15

16

Numer i nazwa zadania

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

B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu BałutyCentrum.
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17

L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia
i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.

18

B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Straż Miejska

Zgodny z harmonogramem.
1. Zrealizowano zakup pojazdu specjalistycznego; auto
dostarczono 22 czerwca 2016r.
2. Trwa
wykonanie
specjalistycznej
zabudowy
w pojeździe służbowym Straży Miejskiej w Łodzi Opel
Vivaro podpisano umowę – termin realizacji do
30.10.2016r – nie przewidujemy opóźnień,
3. Zakup czytników do elektronicznej identyfikacji
zwierząt - procedura zakończona.
4. Zakup wyposażenia do realizacji interwencji
z udziałem zwierząt - w trakcie realizacji, zadanie
zrealizowane w 98% przewidywane zakończenie do
końca października br.
5. Specjalistyczne szkolenia - zadanie zrealizowano.
6. Zakup specjalistycznego sprzętu do iniekcji (strzelba
Palmera do usypiania zwierząt) - trwa realizacja,
przewidywane zakończenie do 18 października – nie
przewidujemy opóźnień.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

19

B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.

Wydział Edukacji

Wykonano podbudowę i ułożono drenaż pod boiskami.
Wycięto drzewa. W trakcie budowa ogrodzenie i ciągów
pieszych. Do wykonania pozostało ułożenie nawierzchni.
Przewidywany termin zakończenia 30.11.2016r.

20

B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

21

G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.

Wydział Edukacji

Roboty budowlane zakończone. W dalszym ciągu trwa
usuwanie usterek. Wykonano montaż serwera, dokonano
zakupu sprzętu elektronicznego. Dostawa mebli w trakcie
realizacji. Przewidywany termin dostawy 14.10.2016r.

22

L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi,
w wykonaniu uczniów SP 152.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

23

P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

24

P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

25

P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

26

P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

27

P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.
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28

P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy SP 152.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

29

P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury
dydaktycznej PG 19.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

30

P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

31

S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa

Wydział Edukacji

Zadanie zrealizowane.

32

S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.

Wydział Edukacji

W trakcie wykonywania nawierzchni boiska. Przewidywany
termin zakończenia 30.10.2016r.

33

S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz
ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.

Wydział Edukacji

Budowa boiska i siłowni plenerowej zakończona. ciągów
pieszych. W trakcie wykonywania ciągów pieszych.
Przewidywany termin zakończenia 30.10.2016r.

34

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

35

W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.

Wydział Edukacji

Roboty budowlane w trakcie. Trwa wykonywanie obudowy
sceny i wyposażenie sceny. Przewidywany termin
zakończenia 30.10.2016r.

36

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

Wydział Edukacji

Roboty budowlane w trakcie. Wykonano montaż szkieletu
hali łukowej. W trakcie wykonywania ścian szczytowych.
Przewidywany termin zakończenia 15.12.2016r.

37

W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.

Wydział Edukacji

Roboty budowlane w trakcie. Wstawiono stolarkę okienną.
Trwa wykonywanie dachu. Przewidywany termin
zakończenia 30.11.2016r.

Wydział Edukacji

Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 20.09.2016r. Cena
najkorzystniejszej oferty jest wyższa nie posiadanie środki.
Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie
środków finansowych na zadanie. Przewidywany termin
zakończenia zadania 15.12.2016r.

Wydział Gospodarki
Komunalnej

W dniu 27.09.br. wydano polecenie dla zakładu
budżetowego na realizację robót, termin wykonania do
16.12.2016 r. W dniu 12.09.br. wydano polecenie dla
zakładu budżetowego na pielęgnację zieleni z terminem
realizacji 30.10.2016 r.

38

39

oraz

wyrabianie

cech

W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla
Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.

B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.

Wydział Edukacji

Stopień realizacji

Zadanie zrealizowane.
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40

P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".

Wydział Gospodarki
Komunalnej

W przygotowaniu wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla działki zamiennej. Nowa
lokalizacja uzgodniona z wnioskodawcą oraz ZDIT
i innymi jednostkami UMŁ. Dodatkowo złożono wniosek
do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o zmianę użytku
nieruchomości.

41

P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.

Wydział Gospodarki
Komunalnej

Przygotowano polecenie dla zakładu budżetowego na
realizację robót, termin wykonania do 30.11.2016 r.

42

S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.

Wydział Gospodarki
Komunalnej

W dniu 20.09.br. wydano polecenie dla zakładu
budżetowego na realizację robót, termin wykonania do
28.10.2016 r.

43

B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz
książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.

Wydział Kultury

Zadanie zrealizowane.

44

B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.

Wydział Kultury

Zadanie zrealizowane.

45

G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki
Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.

Wydział Kultury

Zadanie zrealizowane.

46

P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej
wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.

Wydział Kultury

Projekt trwa do 15 grudnia 2016.

47

S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej
Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.

Wydział Kultury

Zakończenie zadania 31 października 2016 r. Do chwili
obecnej zakupiono książki i audiobooki na kwotę 103.431
zł, co daje 86 % realizacji zadania.

48.

S0033 Zakup książek – nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.

Wydział Kultury

Zakończenie zadania 31 października 2016 r.

49

W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.

Wydział Kultury

Zadanie zrealizowane.
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50

L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt
w Łodzi

515

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

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Realizacja zadania L0137 we wrześniu 2016r.:
1)Znakowanie zwierząt – postępowanie zakończone.
Mikroczipy i czytniki zostały przekazane do Schroniska
dla Zwierząt w Łodzi. Schronisko organizuje bezpłatne
akcje znakowania zwierząt właścicielskich.
2)Usługa
szkoleniowa
tj.
przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach na
terenie Łodzi z zakresu ograniczania bezdomności
zwierząt – postępowanie zakończone. Fundacja Świat z
Czterech przeprowadzi w okresie od 12 września do
16
grudnia
br.
200
warsztatów,
w układzie 3x45 min, we wskazanych placówkach
edukacyjnych. Z informacji uzyskanych od Wykonawcy
wynika, że przeprowadzono już 39 zajęć.
3) Kampania informacyjna „Programu ograniczania
i zapobiegania bezdomności zwierząt” – w trakcie.
Pracownicy Biura Rzecznika Prasowego i Nowych
Mediów UMŁ opracowują koncepcję graficzną.
4 października br., na konferencji prasowej mają zostać
zaprezentowane
założenia
kampanii.
Kompletna
koncepcja kampanii wraz z opisem przedmiotu
zamówienia
będzie
gotowa
najpóźniej
do
10 października br.
Stopień zaangażowania środków na 30 września 2016 r. –
33,18 %

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

We wrześniu kontynuowano realizację zadania na
podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja
planowana jest do grudnia 2016 roku

52

B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia dzisiejszego
Wykonawca wykonał instalację sieci bezprzewodowej
w następujących lokalizacjach: PZ "Bydgoska", PZ
"Snycerska", PZ "Marynarska", PZ "Karola Libelta", PZ
"Motylowa", PZ "Nastrojowa". W PZ "Bydgoska" zostało
stworzone pomieszczenie serwerowni i wyposażono je
w odpowiedni sprzęt wraz z oprogramowaniem.

53

G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych
w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Zadanie jest w trakcie realizacji. Aktualnie trwają prace
remontowe na parterze w poradni POZ dla dzieci zdrowych.

54

G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności
rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Zadanie jest w trakcie realizacji. W jednostce trwają ostatnie
prace związane z poprawkami i robotami dodatkowymi.
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55

G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum
Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Zadanie zrealizowane.

56

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

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

We wrześniu kontynuowano realizację zadania na
podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja
planowana jest do grudnia 2016 roku..

57

L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach
dziecięcych.

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

We wrześniu zakończyła się realizacja zadania na podstawie
umowy zawartej z realizatorem. Zadanie zostało
zrealizowane, choć jeszcze nie rozliczone.

58

S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera
sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Zadanie jest w trakcie realizacji. Centrum uzyskało zgodę
od Miejskiego Konserwatora Zabytków na docieplenie
ściany zachodniej oraz zamieszczenie na niej logotypu.
Ponadto zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych,
które uprawomocniło się. Został również złożony do ZDIT
wniosek na użyczenie terenu w celu wykonania ocieplenia
ściany szczytowej zachodniej budynku przy ulicy Próchnika
11 w Łodzi, znajdującej się w granicy z pasem drogowym.

59

S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera
sp. z o.o.

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Zadanie zrealizowane.

60

L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.

Zarząd Dróg i Transportu

61

L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.

Zarząd Dróg i Transportu

62

P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.

Zarząd Dróg i Transportu

Trwają procedury przetargowe.

63

P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek
i Maratońskiej.

Zarząd Dróg i Transportu

Podpisano umowę na realizację zadania. Trwa
opracowywanie przez wykonawcę projektu organizacji
ruchu.

64

S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew
w Strefie Wielkomiejskiej

Zarząd Dróg i Transportu

65

S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.

Zarząd Dróg i Transportu

Trwa przygotowywanie procedury do ogłoszenia
ponownego przetargu, zgodnie z nowelizacją Prawa
zamówień publicznych.

66

S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się
po centrum Miasta.

Zarząd Dróg i Transportu

Trwa przygotowywanie procedury do ogłoszenia
ponownego przetargu, zgodnie z nowelizacją Prawa
zamówień publicznych.

67

W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.

Zarząd Dróg i Transportu

Podpisano umowę na realizację zadania. Trwa
opracowywanie przez wykonawcę projektu organizacji
ruchu.
Zadanie zrealizowane.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie zrealizowane.
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68

Numer i nazwa zadania
G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej

69

G0064 Ułożenie brakującego chodnika
i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.

70

P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.

71

na

skrzyżowaniu

Broniewskiego

L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego
na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Zarząd Inwestycji Miejskich

W dniu 26.09.2016 r. Wykonawca rozpoczął prace
budowlane. Planowany termin realizacji zadania 31.10.2016 r.

Zarząd Inwestycji Miejskich

Z uwagi na niewielki zakres zadanie będzie połączone
z przetargiem na inne chodniki. Trwa przygotowanie
materiałów do przetargu, a realizacja robót będzie
możliwa po zawarciu umowy z Wykonawcą. Planowany
termin ogłoszenia przetargu - do 07.10.2016 r.

Zarząd Inwestycji Miejskich

W dniu 15.09.2016 r. został ogłoszony przetarg na roboty
budowlane na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich z datą
otwarcia ofert przetargowych - 06.10.2016 r.

Zarząd Inwestycji Miejskich

W toku są następujące prace:
odbiór wielobranżowej dokumentacji projektowej
wykonawczej od Biura Architektoniczne FORMART;
przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
robót budowlanych i instalacyjnych w budynku
Hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51.

72

S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.

Zarząd Inwestycji Miejskich

W dniu 27.09.2016 r. nastąpiło podpisanie umowy
z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Wykonawcy
została przekazana mapa do celów projektowych. Obecnie
trwa projektowanie.

73

S0031 Podwórzec Zacisze.

Zarząd Inwestycji Miejskich

W dniu 28.09.2016 r. odbyło się otwarcie ofert
przetargowych na realizację robót. W chwili obecnej trwa
analiza i weryfikacja złożonych ofert

Zarząd Zieleni Miejskiej

W uzgodnieniu z Wnioskodawcą złożono wniosek
o wprowadzenie zadania do WPF. Przy wprowadzaniu
zadania do WPF zakłada się, że w 2016 r. wykonane
zostaną karczowania drzew przewidzianych do usunięcia,
niwelacja
terenu
wraz
z
usunięciem
gruzu
i
zanieczyszczeń oraz ukształtowanie górki. Pozostały
zakres prac byłby zrealizowany w 2017 r., tj. budowa alejek,
placu zabaw, siłowni, oświetlenia i urządzenia zieleni wraz
z małą architekturą.

74

B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych
na osiedlu Radogoszcz Wschód.
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Lp

Numer i nazwa zadania

75

L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.

76

L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy
w każdym łódzkim parku

77

L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek
oraz zieleni w ich okolicach.

78

79

80

L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji
i animacji w Parku na Zdrowiu.

L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie
i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Zarząd Zieleni Miejskiej

Wykonanie
ok.
90%.
Zakończono
część
dot.
zagospodarowania rekreacyjnego (wystawiono ławki
i kosze na śmieci). Na bieżąco do końca roku będzie trwałą
realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na
terenach leśnych.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Zadanie zrealizowane.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Realizacja robót zgodnie z harmonogramem, zrealizowano
ok. 55% zakresu. Alejki po wykonaniu i odbiorze
sukcesywnie przekazywane są do użytkowania przez
zwiedzających.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania
całej strefy wypoczynku i rekreacji oraz realizację robót
budowlanych obejmujących I etap jej zagospodarowania
(zespół linariów, ścianek wspinaczkowych oraz urządzeń
dynamicznych).
Trwają
uzgodnienia
dokumentacji
projektowej. Termin realizacji I etapu do 30 listopada br.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Wykonanie ok. 65%. Zakupiono część sprzętu med.-wet
(endoskop i zestaw do radiografii pośredniej RTG).
Ogłoszono przetarg na zakup kolejnego sprzętu med.-wet
(aparatu
do
anestezji
wziewnej,
analizatora
hematologicznego,
monitora
pacjenta,
narzędzi
chirurgicznych, pompy infuzyjnej i inkubatora) – dostawa
październik/listopad. Zrealizowano usługi weterynaryjne.
W trakcie bieżącej realizacji do końca roku: zakup karmy
i leków, dostawa kolejnego sprzętu med.-wet. Do listopada
będzie realizowane zadania w części obejmującej
utrzymanie zwiększonej obsady kadrowej Ośrodka oraz
doposażenia sali edukacyjnej. W sierpniu uzyskano dotację
z WFOŚiGW na salę edukacyjnej a we wrześniu wyłoniono
wykonawcę tej części zadania i zawarto z nim umowę (trwa
realizacja umowy)

Zarząd Zieleni Miejskiej

Wykonanie
ok.
95%.
Zakończono
część
dot.
zagospodarowania rekreacyjnego (wystawiono ławki
i kosze na śmieci) i wykaszania łąk (z dotacją uzyskaną na
wykaszanie z WFOŚiGW). Na bieżąco do końca roku
będzie trwałą realizacja zadania w zakresie utrzymania
czystości na terenach leśnych. Od czerwca do września
Patrole Konne realizowane przez Straż Miejską w Łodzi.
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Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Zarząd Zieleni Miejskiej

Trwają prace budowlane przy wylewaniu nawierzchni
poliuretanowej na ścieżce. Naprawa nawierzchni asfaltowej
wykonana. Zaawansowanie prac ok. 75%. Termin
zakończenia to 07.10.2016 r.

Lp

Numer i nazwa zadania

81

P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku
na Zdrowiu.

82

P0022 Workout Park w Poniatowskim.
Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz.

83

S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Usługa oczyszczania alejek jest realizowana od 02.05.2016r.
i będzie kontynuowana do 31.10.2016 r.

84

S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Realizacja zadania - w trakcie, termin zakończenia – koniec
października br.

85

S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Zadanie zrealizowane.

86

S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Zadanie zrealizowane.

87

W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu,
ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej

Zadanie zrealizowane.

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac. Planowany
termin odbioru 5 października br.
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