SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU
Lp

1

Numer i nazwa zadania

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

2 L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.

3

P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia
SP 26.

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Wniesiono sprawę na drogę postępowania sądowego o zwrot
należności z tytułu kar umownych. Odstąpiono od umowy.
Uzyskano nakaz zapłaty wraz z nadaną klauzulą wykonalności.
W momencie upływu terminu zapłaty sprawa zostanie
skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Zarząd Dróg i Transportu

W 2016 r. niezrealizowane zostały pasy rowerowe
w 3 lokalizacjach:
1. ul. Skłodowskiej-Curie
2. al. Wyszyńskiego,
3. al. 1 Maja.
Ad. 1. Na ul. Skłodowskiej-Curie pasy wyznaczono
w październiku br.
Ad. 2. Na al. Wyszyńskiego pas rowerowy został zlecony
do realizacji w pierwszej połowie listopada br.
Ad. 3. Na pasy rowerowe w al. 1 Maja opracowano projekt
organizacji ruchu w sierpniu br., został on negatywnie
zaopiniowany przez Policję; w dniu 26.10.2017 r. sprawa była
omawiana na posiedzeniu Doraźnej Komisji ds. Transportu
Rady Miejskiej w Łodzi – czekamy na protokół z ww. komisji.
Ponadto, dla lokalizacji zrealizowanych w 2016 r.,
co do których wnioskodawca zgłosił uwagi, będą wprowadzane
poprawki do projektów organizacji ruchu, w miarę możliwości
kadrowych i technicznych.

Zarząd Inwestycji
Miejskich

Z uwagi na konieczność wykonania przez ŁSI przebudowy
wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pogonowskiego, termin
zakończenia inwestycji realizowanej przez ZIM zostanie
aneksowany do 2018 r.
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Lp

4

Numer i nazwa zadania

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

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Zarząd Zieleni Miejskiej

W październiku 2017 r. zakończono budowę murowanej pergoli
w ramach Etapu I umowy na prace uzupełniające (odbiór
nastąpi w listopadzie). 18.10 br. na sesji Rady Miejskiej
w Łodzi przegłosowano zwiększenie środków na zadaniu
o środki zaoszczędzone na realizacji innego zadania w ramach
budżetu obywatelskiego, w związku z czym 20.10 br. zlecono
Wykonawcy realizację prac przewidzianych do wykonania
w ramach prawa opcji (trejaż stalowy, dodatkowe ławki oraz
nasadzenia roślin) w terminie do 30.11.2017 r.
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