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 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU 
 

Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

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

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

Wniesiono sprawę na drogę postępowania sądowego o zwrot należności  
z tytułu kar umownych oraz odstąpiono od umowy. 

2 W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie 
osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. Wydział Edukacji Podpisano umowę z wykonawcą, przekazano dokumentację, w trakcie  

wprowadzania na budowę 

3 B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w. Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

W dniu 04.05.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. W dniu 12.05.br 
przekazano plac budowy. W trakcie realizacji budowa siatkowego parku 
linowego składającego się z 12 stacji, pomiędzy którymi rozpięte są siatki z 
przeszkodami. Planowany termin zakończenia robót 14.08.2017 r. 

4 P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska". Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

Zadanie zakończono w dniu 19.06.2017 r. 

Wykonano częściowe utwardzenie terenu kostką brukową, wybudowano 
plac zabaw w formie statku, dodatkowo zamontowano huśtawkę wahadłową 
typu bocianie gniazdo, piaskownice, ławki, stojaki na rowery, kosze na 
śmieci oraz tablicę informacyjną. Teren ogrodzono.  

5 L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe. Zarząd Dróg i Transportu Projekty organizacji ruchu zostaną opracowane w III kwartale br. 

6 S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza. Zarząd Dróg i Transportu Zadanie zrealizowane. 

7 S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających 
się po centrum Miasta. Zarząd Dróg i Transportu ul. Wólczańska – zadanie  zrealizowane  

ul. Narutowicza – w trakcie realizacji. 

8 P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26. Zarząd Inwestycji Miejskich 

W dniu 06.06.2017 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych dla zadania 
pn. ,,Przebudowa układu drogowego Starego Polesia w Łodzi”, w zakres 
którego wchodzi m.in. przebudowa ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. 
Zielonej do Al. 1 Maja. Obecnie trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert. 

9 L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego  
na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51. Zarząd Inwestycji Miejskich Zadanie zrealizowane. 
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10 B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów 
rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód. Zarząd Zieleni Miejskiej 

W czerwcu dokończono: budowę alejek parkowych i instalacji oświetlenia. 
Na placu zabaw zakończono montaż zestawu linowego i urządzeń 
zabawowych wraz z budową nawierzchni bezpiecznej piaskowej. Na placu 
fitness zakończono montaż zestawu do street workoutu, urządzeń 
siłowniczych oraz wybudowano nawierzchnię bezpieczną syntetyczną. 
Zamontowano elementy wyposażenia zieleńca: ławki przy trejażu 
półokrągłym, ławki wolnostojące z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na 
odpadki, stojaki rowerowe, tablice z regulaminami korzystania z zieleńca, 
placu zabaw i siłowni. Wykonano prace związane z przygotowaniem 
podłoża pod nasadzenia wraz z założeniem trawników. Posadzono w 
miejscach docelowych drzewa i większość krzewów. Trwa procedura 
przygotowania zamówień uzupełniających na budowę pozostałych 
elementów zagospodarowania zieleńca. 
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