Raport z konsultacji
dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

1. Podstawa prawna i przebieg konsultacji
Konsultacje, dotyczące budżetu obywatelskiego zostały przeprowadzone na podstawie
zarządzenia Nr 644/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok,
zarządzenia Nr 882/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego na 2016 rok oraz zarządzenia Nr 1318/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia
19 czerwca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok.
Konsultacje zostały przeprowadzone z mieszkańcami miasta Łodzi w okresie
od 13 kwietnia 2015 r. do 27 września 2015 r. i obejmowały dwa główne etapy:
1) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi do składania propozycji zadań do budżetu
obywatelskiego oraz składanie propozycji w okresie od 13 kwietnia do 27 maja 2015 r.,
2) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, do głosowania
na wybrane przez nich pozytywnie zweryfikowane zadania ogólnomiejskie i lokalne
oraz samo głosowanie w okresie od 19 września do 27 września 2015 r.
Przygotowanie mieszkańców w pierwszym i drugim etapie, jako zadanie publiczne
dotyczące przeprowadzenia kampanii informacyjnej i edukacyjnej, zostało zlecone do realizacji
(po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych) Łódzkiemu
Stowarzyszeniu Inicjatyw Miejskich „Topografie”.
W pierwszym etapie, w okresie kwiecień – czerwiec 2015 r., kampania ta objęła m.in.:
1) przeprowadzenie 5 spotkań z mieszkańcami Łodzi z poszczególnych rejonów (byłych
dzielnic) Miasta Łodzi, 4 spotkań tematycznych, a także 3 spotkań środowiskowych
dla przedstawicieli jednostek pomocniczych, organizacji pozarządowych oraz osób
głuchych i niedosłyszących. Uczestnicy spotkań otrzymali pakiety informacyjne
o budżecie obywatelskim. W spotkaniach łącznie wzięło udział 129 osób;
2) 3000 pakietów informacyjnych dla mieszkańców;
3) kolportaż 500 plakatów bezpośrednio przed spotkaniami w poszczególnych
osiedlach;
4) plakaty informacyjne o budżecie obywatelskim;
5) uruchomienie punktu doradczego w zakresie przygotowywania wniosków, w którym
udzielano pomocy zarówno bezpośrednio, jak również telefonicznie i mailowo.
Z doradztwa skorzystało telefonicznie 47 osób, bezpośrednio 14 osób, a dodatkowo
szereg osób, do których konsultanci udali się w trakcie 5 wizyt poza punktem
doradczym. W rezultacie ponad 60 projektów zostało wspartych doradztwem.
Wpłynęło także 50 maili z zapytaniami ze strony mieszkańców. W udzielaniu
odpowiedzi na wiele pytań mieszkańców pomagali wyznaczeni pracownicy
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z poszczególnych komórek organizacyjnych UMŁ i miejskich jednostek
organizacyjnych;
6) prowadzenie strony internetowej, dedykowanej budżetowi obywatelskiemu
www.budzet.dlalodzi.info, na której umieszczono informacje przydatne
mieszkańcom, w tym linki do strony Urzędu Miasta Łodzi dotyczącej budżetu
obywatelskiego; statystyka korzystania ze strony: ogólna liczba wejść na stronę
wyniosła 70 186, ogólna liczba odsłon 156 542, zaś średni czas spędzany na stronie
przez jednego użytkownika – 2 min. 12 s (dane dla witryny w okresie od 1 maja
do 30 września 2015 r.),
7) przygotowanie materiału filmowego promowanego w mediach społecznościowych,
na stronach online, w komunikatach medialnych i newsletterach Łódzkiego
Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich „Topografie”.
Dla ułatwienia mieszkańcom dostępu do informacji, czy dany teren, którego miałby
dotyczyć wniosek, stanowi mienie Miasta Łódź, Łódzki Ośrodek Geodezji przygotował
mapę dostępną w internecie, która pozwalała to interaktywnie sprawdzić.
Równolegle z kampanią informacyjno-edukacyjną Urząd Miasta Łodzi prowadził
kampanię promocyjną budżetu obywatelskiego, która w pierwszym etapie objęła działania
z wykorzystaniem:
1) briefingów dla mediów
2) strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi, prezentującej m.in. infografiki.
Mieszkańcy Łodzi złożyli 645 propozycji zadań do budżetu obywatelskiego (z tego jedna
po terminie). W okresie od czerwca do sierpnia br. przeprowadzona została ich analiza od
strony formalno-prawnej, technicznej i wymogów ustawy o finansach publicznych, zarówno
przez komórki organizacyjne UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, jak też przez Doraźną
Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. Ze względu na to,
iż 85 propozycji zostało zaopiniowanych negatywnie przez ww. Komisję, 27 zostało
wycofanych przez autorów, jedna wpłynęła po terminie a jedna była niekompletna,
mieszkańcy Łodzi mogli głosować na 531 propozycji zadań.
Należy dodać, iż dla zapewnienia możliwości realizacji części propozycji niezbędne były
korekty np. ze względu na własność terenu. Były one dokonywane zgodnie z przyjętymi
zasadami budżetu obywatelskiego, tj. wyłącznie po kontakcie z autorami wniosków i za ich
zgodą. Z autorami wniosków, których zakres pokrywał się albo dotyczył tego samego terenu,
komórki merytoryczne zorganizowały 13 spotkań uzgodnieniowych, w wyniku których
6 wniosków zostało wycofanych przez autorów, a 5 zmodyfikowano.
W drugim etapie budżetu obywatelskiego, realizowanym w sierpniu i wrześniu 2015 r.
przygotowania mieszkańców do głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego
obejmowały, z jednej strony, działania realizatora kampanii informacyjnej i edukacyjnej,
a z drugiej, dotyczącej promocji, działania po stronie Urzędu Miasta Łodzi.
Po stronie realizatora kampanii informacyjnej i edukacyjnej podjęto działania
w różnych formach uwzględniających m.in.:
1) druk 40 000 egzemplarzy bezpłatnej gazety o budżecie obywatelskim, zawierającej
m.in. listy zadań (wraz z lokalizacją i skróconym opisem), jakie zostały poddane pod
głosowanie oraz wyjaśnienie sposobu głosowania; gazeta ta była dystrybuowana
m.in. w restauracjach, pubach, kawiarniach oraz w trakcie „Soboty z Budżetem
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2)
3)

4)

5)
6)
7)

Obywatelskim” – imprezy umożliwiającej autorom prezentację wniosków, która
odbyła się 12 września 2015 r. na ul. Piotrkowskiej,
druk 200 plakatów dla mieszkańców,
bieżące informowanie o sprawach dotyczących budżetu obywatelskiego poprzez
strony internetowe Topografie.pl, prexer.org oraz www.budzet.dlalodzi.info, a także
umożliwienie głosowania przez internet poprzez link umieszczony na tej ostatniej
stronie, skąd następowało przekierowanie na stronę startową aplikacji do głosowania
na zadania lokalne i ogólnołódzkie,
przygotowanie materiału filmowego promowanego w mediach społecznościowych,
na stronach online, w komunikatach medialnych i newsletterach Łódzkiego
Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich „Topografie”,
udzielenie dwóch wywiadów do łódzkich gazet lokalnych ,
zorganizowanie punktu informacyjnego, dotyczącego budżetu obywatelskiego przy
ul. Piotrkowskiej,
zorganizowanie spotkania z Młodzieżową Radą Miejską oraz uczniami łódzkich
liceów.

Również Urząd Miasta Łodzi podjął różnorodne działania, upowszechniające wiedzę
o pozytywnie zweryfikowanych zadaniach do budżetu obywatelskiego i zachęcające
do głosowania, obejmujące m.in.:
1) briefingi dla mediów,
2) plakaty promujące „Sobotę z Budżetem Obywatelskim” i głosowanie, umieszczone
w citylightach i gablotach na terenie miasta,
3) plakaty (poza citylightami) i gadżety, takie jak koszulki z nadrukami, długopisy
z logo budżetu obywatelskiego,
4) wykorzystanie strony internetowej miasta,
5) autobus promujący budżet obywatelski i będący zarazem mobilnym punktem do
głosowania, który pojawiał się w najbardziej uczęszczanych przez łodzian miejscach,
6) kampanię reklamową poprzez portal Facebook i Google adwords,
7) plakaty do wykorzystania w szkołach i przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Szczególnym wydarzeniem promocyjnym była impreza „Sobota z Budżetem
Obywatelskim”, zorganizowana 12 września 2015 r. na ul. Piotrkowskiej (na odcinku
od ul. Narutowicza/Zielona do ul. Tuwima/Struga) wspólnie z Łódzkim Stowarzyszeniem
Inicjatyw Miejskich „Topografie”, w trakcie której autorzy 63 wniosków do budżetu
obywatelskiego zaprezentowali swoje projekty.
Dla przeprowadzenia głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego, w okresie
od 19 do 27 września 2015 r. udostępniono:
1) 11 punktów do głosowania internetowego i na kartach papierowych, czynnych
w weekendy w godz. 10.00.-18.00, a w pozostałe dni - w godzinach pracy tych
punktów,
2) 69 punktów do głosowania internetowego, czynnych w godzinach pracy instytucji,
w których je zlokalizowano (domy kultury, miejskie biblioteki publiczne),
3) aplikację dla laptopów, tabletów i smartfonów do głosowania przez internet, dostępną
od godz. 0.00 w dniu 19 września 2015 r. do godz. 24.00 w dniu 27 września 2015 r.
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2. Zestawienie propozycji zadań lokalnych i ogólnomiejskich zgłoszonych przez
mieszkańców miasta Łodzi do budżetu obywatelskiego na 2016 rok wraz z informacją
o wyniku analizy propozycji i uzasadnieniem w przypadku weryfikacji negatywnej.
Wszystkie wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego (łącznie 645) zostały
przeanalizowane od strony formalno-prawnej, technicznej i wymogów ustawy o finansach
publicznych, zarówno przez komórki organizacyjne UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, jak
też przez Doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi.
Poniżej, w podpunktach a) – e), zostały przedstawione wykazy pozytywnie
zweryfikowanych propozycji zadań lokalnych, a w podpunkcie f) – ogólnomiejskich.
W podpunkcie g) zostały wyodrębnione propozycje zadań z wykazów a) – f), które
zostały pozytywnie zweryfikowane przez Doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady
Miejskiej w Łodzi mimo negatywnej rekomendacji komórki merytorycznej.
W podpunkcie h) został podany wykaz propozycji – wraz z uzasadnieniem –
uwzględniający zadania zweryfikowane negatywnie przez Doraźną Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, wycofane, niekompletne oraz złożone po terminie.
a) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
na 2016 r. w rejonie Bałuty
ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0001 Prace remontowo-konserwacyjne na pływalni MOSiR Wodny Raj.
Lokalizacja - Wiernej Rzeki 2.
Opis - Pływalnia potrzebuje drobnych prac konserwacyjnych - remontu saun
(wymiana ławek i boazerii), naprawy oświetlenia głównego na basenie oraz
szeregu drobnych prac konserwacyjnych.
B0002 Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 149
(ul. Murarska 42).
Lokalizacja - PM 149, ul. Murarska 42.
Opis - Projekt zakłada prace modernizacyjno-konserwatorskie w ogrodzie PM 149
w szczególności: modernizację dwóch tarasów oraz chodnika prowadzącego
z przedszkola do ogrodu, drobne prace konserwatorskie placu zabaw (w tym
wymiana piaskownicy i trzech ławek), zakup nawozu i ziemi do przedszkolnego
ogródka warzywno-kwiatowego, wymiana drzwi prowadzących z przedszkola
do ogrodu.
B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.
Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, Włókniarzy,
Liściastą, św. Teresy. Jest to obszar przeznaczony przez miasto na rozbudowę
Parku Julianowskiego.
Opis - Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod rekreacje.
Zbudowany zostanie plac zabaw w formie statku (20mx13m), niski park linowy.
Postawione zostaną ławki. Monitoring, ścianki wspinaczkowe, utworzona zostanie
plaża oraz wytyczone alejki. Uporządkowany zostanie cały obszar oraz
naprawiona istniejąca infrastruktura. Więcej park-julianowski.manifo.com.
B0004 Polskie łąki przenosimy do miast.
Lokalizacja - Zieleniec u zbiegu ul. Hipotecznej i Pojezierskiej.
Opis - Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenów zieleni w mieście. Wskazana
lokalizacja nasadzeń roślin cebulowych, które stworzą na wiosnę kwietną łąkę,
obejmuje fragment zieleńca który jest mniej uczęszczany i tworzy trawiastą polanę
od strony ul. Hipotecznej. W miejscu tym zostanie założona łąka o pow. ok. 1000
m2 , którą stworzą śnieżniki lśniące, cebulice, złocienie polne, krokusy. W ramach
zadania zostaną również naprawione latarnie w rejonie placu zabaw na tym
zieleńcu. Więcej parki-balut.manifo.com.
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Kwota
po weryfikacji
75 000,00

69 670,00

1 440 000,00

80 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0005 Łódzkie rzeki dla ludzi Park nad Brzozą.
Lokalizacja - Projekt zakłada przystosowanie ok. 10 h terenu znajdującego się
wzdłuż rzek Brzozy (cała jej długość do ujścia do rzeki Sokołówki) i dalej wzdłuż
Sokołówki do ul. Żabieniec.
Opis - Projekt polega na udostępnieniu terenów zielonych ludziom. Większość
tego terenu obecnie jest zdziczała i nie zachęca do odwiedzin. Projekt zakłada
uporządkowanie całego obszaru i stworzenie miejsc w których będzie można
odpocząć, zorganizować piknik. Nie chodzi tylko o ławki, ale również liczne łąki
i 4 stawy. Teren jest również atrakcyjnym miejscem dla biegaczy i rowerzystów
ponieważ posiada ok. 5 km ścieżek. Więcej park-radogoszcz.manifo.com.
B0006 Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu LimanowskiegoSierakowskiego.
Lokalizacja - Skrzyżowanie Limanowskiego-Sierakowskiego.
Opis - Zadanie ma na celu zakup oraz montaż sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego i ul. Sierakowskiego.
B0007 Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.
Opis - Celem zadania jest montaż 27 latarni w odległości ok. 30 m
w nowopowstałym parku między ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.
B0008 Wymiana chodnika wzdłuż ul. Lutomierskiej.
Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na ul. Lutomierskiej od przystanku
autobusowego Lutomierska – Czarnkowska do ul. Modrej, od wjazdu na parking
Komendy Wojewódzkiej Policji do ul. Bazarowej oraz od ul. Gnieźnieńskiej
do ul. Piwnej. Remont chodnika został podzielony na odcinki, ponieważ
w niektórych miejscach był on wymieniany na przestrzeni kilku lat.
Opis - Zadanie ma na celu wymianę bardzo zużytego odcinka chodnika przy
ul. Lutomierskiej.
B0009 Wymiana chodnika wzdłuż ul. Limanowskiego.
Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na ul. Limanowskiego na odcinku
od ul. Zachodniej do ul. Zgierskiej, po stronie południowej.
Opis - Zadanie zakłada wymianę oraz poszerzenie chodnika, z pozostawieniem
pasa zieleni wzdłuż ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Zachodniej
do ul. Zgierskiej, zamontowanie słupków uniemożliwiających wjazd pojazdom
na chodnik co 2 m oraz nasadzenie 3 drzew.
B0010 Remont chodnika na ul. Sierakowskiego.
Lokalizacja - Zadanie powinno zostać zrealizowane na ul. Sierakowskiego
na odcinku od ul. Wrześnieńskiej do ul. Limanowskiego.
Opis - Zadanie zakłada remont wzdłuż ul. Sierakowskiego z budową miejsc
postojowych, ustawieniem koszy oraz postawieniem słupków (co 2,5 m na odcinku
236 m) uniemożliwiających wjazd samochodów na chodnik.
B0011 Słupki uniemożliwiające parkowanie na ul. Limanowskiego.
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest ul. Limanowskiego na wysokości
numeru 93, 95, 97.
Opis - Zadanie zakłada montaż 32 słupków uniemożliwiających parkowanie
samochodem na chodniku.
B0012 Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Limanowskiego.
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest ul. Limanowskiego na wysokości
numeru 112/116.
Opis -Zadanie zakłada wymalowanie pasów i postawienie dwóch znaków D-6.
B0013 Zakup dwóch zestawów komputerowych dla biblioteki.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 2, ul. Łagiewnicka 118c.
Opis - Zakup celem korzystania przez mieszkańców. Celem prowadzenia zajęć
z młodzieżą i seniorami. Usprawnienie pracy w bibliotece.
B0016 Przebudowa ul. Podbiałowej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Trawiastej.
Lokalizacja - Ul. Podbiałowa.
Opis - Remont nawierzchni ul. Podbiałowej wraz z chodnikami i miejscami
postojowymi.
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Kwota
po weryfikacji
965 000,00

350 000,00

274 050,00

1 239 000,00

358 577,50

476 440,00

9 600,00

9 500,00

7 300,00

999 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0017 Nowoczesna biblioteka na Starych Bałutach - Filia 12, ul. Zachodnia 12.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 12, ul. Zachodnia 12.
Opis - Zakup: sprzętu komputerowego, kserokopiarki ze skanerem, książek w tym
audiobooków.
B0018 Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSS.
Lokalizacja - Boisko szkolne przy ZSS, ul. Prożka 3/5.
Opis - Przebudowa boiska do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego
do piłki koszykowej, piłki siatkowej. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz
ze skocznią w dal. Przebudowa ogrodzenia boiska szkolnego.
B0019 Zakup książek, komputera i kserografu dla biblioteki 21 na Bałutach.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 21, ul. Żubardzka 3.
Opis - Przeznaczenie dodatkowych środków finansowych dla biblioteki
pomogłoby wzbogacić księgozbiór o nowości książkowe z różnych dziedzin
wiedzy. Jest to dla nas czytelników bardzo istotne. Przychodzący do biblioteki
często i chętnie korzystają z dostępu do bezpłatnego internetu - potrzebny jest więc
porządny komputer. Zakup kserokopiarki ze skanerem rozszerzy zakres usług
biblioteki.
B0020 Schodołaz dla dziecka niepełnosprawnego ruchowo.
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16.
Opis - Zadanie polega na zakupie schodołazu dla ucznia niepełnosprawnego
ruchowo uczącego się w SP 182.
B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16.
Opis - Celem projektu jest rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182,
mieszczącego się przy ul. Łanowej 16. W projekcie tym występujemy o dobudowę
sali gimnastycznej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, tenis
ziemny, siatkówka) o wymiarach 44x22 z ogrodzeniem i instalacją monitoringu
wizyjnego na miejscu starego boiska asfaltowego. Dostęp do planowanych
obiektów będzie miała społeczność lokalna osiedla Teofilów oraz uczniowie SP
182 i zaprzyjaźnionych szkół. Korzyści jakie będzie niosło zrealizowanie tego
projektu to aktywizacja ruchowa, poprawa wydolności i sprawności fizycznej
mieszkańców; zmniejszenie zagrożenia zachorowań na tzw. choroby
cywilizacyjne; upowszechnienie sportu jako działania przeciw negatywnym
zjawiskom i patologiom społecznym; wzrost integracji mieszkańców i zwiększenie
atrakcyjności miasta.
B0022 Zakup książek, komputera, rzutnika z ekranem dla czytelników Filii 7.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 7, ul. Aleksandrowska 12.
Opis - Zakup książek, komputera wraz z oprogramowaniem, rzutnika z ekranem
celem wzbogacenia propozycji biblioteki skierowanych do społeczności lokalnej
skupionej wokół biblioteki.
B0023 Linowy plac zabaw dla dzieci w wieku szkolnym przy basenie Promienistych.
Lokalizacja - Park Szarych Szeregów po południowej stronie ul. Boya-Żeleńskiego
przy basenie Promienistych.
Opis - Linowy plac zabaw dla dzieci w wieku szkolnym jako uzupełnienie
istniejącego placu zabaw dla mniejszych dzieci w południowej części Parku
Szarych Szeregów przy basenie Promienistych. Linowe zabawki m.in. piramida,
mostek, zjeżdżalnia rurowa itp. zachęcą do aktywności sportowej dzieci,
dla których w tej lokalizacji brak ciekawej oferty zabaw ruchowych.
B0024 Siłownia pod chmurką na Skwerze Gdańskim.
Lokalizacja - Skwer Gdański między ul. Wojska Polskiego, a ul. Sucharskiego.
Opis - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej o m.in. 9 elementów na
Skwerze Gdańskim między ul. Wojska Polskiego, a ul. Sucharskiego.
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Kwota
po weryfikacji
25 000,00

996 504,18

18 500,00

20 000,00

895 000,00

11 000,00

360 000,00

51 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0025 Zakup książek, sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego
do biblioteki, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 7.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 5, ul. Bojowników Getta
Warszawskiego 7.
Opis - Zakup nowości wydawniczych dla czytelników w każdym wieku.
Uzupełnienie księgozbioru o pozycje klasyki literatury światowej, które uległy
zniszczeniu oraz lektury szkolne. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero,
drukarka, fax, skaner) oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem
do użytku czytelników.
B0026 Modernizacja szkolnej pracowni komputerowej z instalacją
bezprzewodowego internetu na terenie szkoły.
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16.
Opis - Instalacja 15 zestawów komputerowych w szkolnej pracowni
informatycznej oraz stworzenie na terenie szkoły bezprzewodowej sieci
internetowej.
B0027 "Nowoczesne przedszkole" - zakup tablicy multimedialnej do PM 73,
ul. Gandhiego 3.
Lokalizacja - PM 73, ul. Gandhiego 3.
Opis - Zakup zestawu multimedialnego: tablicy interaktywnej, projektora
multimedialnego, stojaka, laptopa oraz oprogramowania, montażu zestawu oraz
szkolenia kadry pedagogicznej.
B0028 Utwardzenie już istniejącej drogi prowadzącej do ROD "Radość"- asfaltowa
nawierzchnia.
Lokalizacja - Ul. Krecia do ROD "Radość", ul. Marczyńskich 19.
Opis - Utwardzenie już istniejącej drogi prowadzącej od końca asfaltu ul. Krecia
przy ul. Skowrończej do ul. Marczyńskich 19 (ROD "Radość").
B0029 Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki.

Kwota
po weryfikacji
6 050,00

64 500,00

12 300,00

552 500,00

80 000,00

Lokalizacja - Działka nr B-11 339/9 w rejonie ul. Jaskółczej i Mrówczej.
Opis - Budowa placu zabaw na terenie osiedla.
B0031

B0032

B0033

Poprawa diagnostyki radiologicznej poprzez wymianę aparatu RTG
na cyfrowy z modernizacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej
przy ul. Smugowej.
Lokalizacja - Zakład Rentgenodiagnostyki Zespołu Opieki Zdrowotnej,
ul. Smugowa 4.
Opis - Wymiana aparatu RTG analogowego na aparat RTG cyfrowy wyposażony
w system pośredniej radiografii cyfrowej i dostosowanie pomieszczeń pracowni
diagnostyki obrazkowej.
Zakup nowości książkowych i zestawu komputerowego dla Filii 11 Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 11, ul. Andrzeja Radka 8.
Opis - Zakup nowości książkowych do księgozbioru bibliotecznego. Zakup
zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego
dla użytkowników biblioteki.
Toalety w Arturówku.
Lokalizacja - Arturówek, teren wokół stawów kąpielowego i kajakowego.
Opis - Zadanie ma na celu zapewnienie obsługi sanitarnej Arturówka - miejsca
masowego wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta. Planowane jest
wystawienie 4 toalet sanitarnych (przenośnych kabin WC) w rejonie stawu
kąpielowego i kajakowego oraz rozbiórka 2 starych, nieczynnych toalet
zlokalizowanych w lesie po południowej stronie ul. Bażanciej.
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800 000,00

7 000,00

65 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0034 Informatyka ułatwia życie. Zakup nowych komputerów wraz
z oprogramowaniem dla uczniów SP 65.
Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10.
Opis - Nauka i świat bez narzędzi informatycznych praktycznie w XXI w. nie
istnieje. Dzieci i młodzież ze SP 65 zajęcia z informatyki mają na wysłużonych,
prawie 10 letnich komputerach. Nowy sprzęt usprawni pracę podczas tych lekcji,
spowoduje, że nauczyciel skupi się na realizacji ciekawych treści materiału,
a nie na naprawie zużytych urządzeń. Nowe, ciekawsze oprogramowanie
przyczyni się do wzrostu zainteresowania wśród uczniów informatyką.
B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek
w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 18, ul. Wodnika 7.
Opis - Zakup zestawu komputerowego (zestaw komputerowy wraz
z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym) oraz urządzenia
wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner + komplet zapasowych tuszy).
Zakup książek, w tym audiobooków.
B0036 Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu
na wysokości ul. Jesionowej i Świtezianki.
Lokalizacja - Realizacja projektu obejmuje przejście podziemne pod ul. Zgierską
na ul. Jesionowej i Świtezianki.
Opis - Projekt przewiduje gruntowny remont, odrestaurowanie oraz montaż
monitoringu w przejściu podziemnym pod ul. Zgierską, na wysokości
ul. Jesionowej i Świtezianki.
B0037 Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu
na wysokości ul. Pasiecznej i Pstrągowej.
Lokalizacja - Realizacja projektu obejmuje przejście podziemne pod ul. Zgierską
na ul. Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 214).
Opis - Projekt przewiduje gruntowny remont, odrestaurowanie oraz montaż
monitoringu w przejściu podziemnym pod ul. Zgierską, na wysokości
ul. Pasiecznej i Pstrągowej.
B0038 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem.
Lokalizacja - Ul. Judyma, pomiędzy ul. Wiernej Rzeki, a ul. Kaczeńcową.
Opis - Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem
oraz ogrodzeniem.
B0039 Prace renowacyjno-konserwacyjne oraz adaptacyjne budynku SP 101
i budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców osiedla.
Lokalizacja - Nieruchomość wraz z częściami składowymi położona przy
ul. Wspólnej 5/7 (SP 101) oraz tereny bezpośrednio przylegające.
Opis - Renowacja historycznej elewacji budynku SP 101. Wymiana starych okien
w pozostałych fragmentach budynku. Adaptacja niewykorzystanej części budynku
do potrzeb zajęć terapeutycznych. Remont boiska do gry w piłkę nożną
z założeniem siatek ochronnych i siedzisk. Instalacja lamp oświetleniowych
na terenie boiska.
B0040 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi, chodników wewnętrznych,
ciągów komunikacyjnych Żłobka 5.
Lokalizacja - Ul. Świetlana 11/15.
Opis - Wykonanie panelowego ogrodzenia w systemie 2D o wysokości 1,80 m,
wmontowanie furtki i bramy wjazdowej, wymianę nierównych chodników,
obrzeży, wytyczenie i wykonanie ciągów komunikacyjnych umożliwiających
poprawę infrastruktury.
B0041 Sport to nie tylko piłka, pograjmy w badmintona i poskaczmy w dal
przy SP 30.
Lokalizacja - SP 30, ul. Rysownicza 1/3.
Opis - Uczniowie SP 30 mają możliwość uprawiania piłki nożnej, siatkówki
i koszykówki. Brakuje jednak jakichkolwiek udogodnień do uprawiania
lekkoatletyki - np. skoku w dal. Badminton natomiast to dyscyplina dobra dla
wszystkich - bez względu na predyspozycje. Plac szkolny może służyć do gier
zespołowych dla najmłodszych. Tak powstały teren przyjazny dziecku warto
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Kwota
po weryfikacji
46 250,00

10 000,00

550 000,00

536 200,00

1 500 000,00

970 000,00

50 000,00

436 400,00

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

Kwota
po weryfikacji

zabezpieczyć ogrodzeniem.
B0043

B0044

B0046

B0047

B0048

B0049

B0050

Multifunkcyjny plac zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
zieleńca pod ASP.
Lokalizacja - Teren zieleńca przy Akademii Sztuk Pięknych.
Opis - Wielofunkcyjny plac zabaw dla mieszkańców.
Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.
Lokalizacja - Boisko tzw. "ELTY" przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną,
ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża.
Opis - Projekt zakłada organizację plenerowych seansów filmowych w miesiącach
letnich. Projekcje na boisku ELTY przy basenie "Wodny Raj" odbywać się będą
raz w tygodniu po zmroku. Przed każdym seansem wyświetlane będą etiudy
filmowe i organizowane będą konkursy z nagrodami dla publiczności.
Workout Park Bałuty - www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja - Północna część Parku im. A. Mickiewicza, w obrębie placu zabaw
w rejonie ul. Jaworowej.
Opis - Zadanie polega na zbudowaniu niewielkiej i niedrogiej instalacji sportowej,
przeznaczonej dla osób w każdym wieku. Workout Park umożliwia ćwiczenie siły
i wytrzymałości całego ciała, przy użyciu własnego ciężaru (kalistenika). W jego
skład wchodzą drążki, drabinki, obręcze. Nawierzchnia wykonana jest z mat
gumowych zwiększa funkcjonalność i bezpieczeństwo. W ramach zadania
przewidziano rozbiórkę istniejącej zniszczonej estrady betonowej i montaż na jej
miejscu urządzeń do treningu typu workout na piaskowej nawierzchni
amortyzującej.
Boisko wielofunkcyjne na terenie PG 14.
Lokalizacja - Boisko PG 14, al. I Dywizji 16/18.
Opis - Budowa boiska wielofunkcyjnego, wymiary 22 x 44 m, nawierzchnia
poliuretanowa, grubość 16 cm. Kompleks ten łączy w sobie 3 boiska: piłki ręcznej,
siatkówki oraz koszykówki. Będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt sportowy
oraz będzie posiadał ogrodzenie na całej powierzchni - wysokość 4 m, oświetlenie
po jednej lampie na każdym rogu.
Igrzyska starożytne w dzisiejszej Łodzi- wykorzystanie bazy sportowej SP 172
w promowaniu wzorców zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Łodzi.
Lokalizacja - Sala gimnastyczna i boisko SP 172.
Opis - Zadanie polega na przygotowaniu igrzysk sportowych wzorowanych
na starożytnych zmaganiach olimpijskich dla uczniów szkół łódzkich
z wykorzystaniem bazy sportowej: sali gimnastycznej oraz boiska SP 172.
Igrzyska adresowane byłyby do uczniów szkół podstawowych, łączyłyby tradycję
zmagań w dziedzinach sportu uprawianych w starożytności z akcentami
artystycznymi (występ teatru wzorowany na teatrze starożytnym, „uczta bogów
i sportowców" z wykorzystaniem zdrowej żywności, uroczyste wręczenie wieńców
laurowych, pochód zwycięzców ulicami osiedla Julianów).
Woonerf - podwórzec miejski dla Racjonalizatorów.
Lokalizacja - Ul. Racjonalizatorów.
Opis - Woonerf - podwórzec miejski dla Racjonalizatorów to ambitny projekt
rewaloryzacji zaniedbanego bałuckiego podwórza. Ul. Racjonalizatorów
po zamianie w "podwórzec" ma szansę stać się wysokiej jakości przestrzenią
publiczną atrakcyjną dla mieszkańców- przestrzenią godzącą funkcje rekreacyjne,
wypoczynkowe oraz komunikacyjne, a także diametralnie zwiększającą
bezpieczeństwo osób pieszych i cyklistów.
Zakup książek, zestawu komputerowego i kserokopiarki dla biblioteki –
Filii 4.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 4, ul. Franciszkańska 71A.
Opis - Zakup książek w tym lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży oraz książek
z dużym drukiem dla osób słabowidzących. Zakup zestawu komputerowego
z oprogramowaniem i kserokopiarki z kompletem tuszy z przeznaczeniem
na realizację potrzeb mieszkańców osiedla.
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335 000,00

50 000,00

82 000,00

610 000,00

145 380,00

1 300 000,00

12 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0051 Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne na terenie ZSP 20.
Lokalizacja - ZSP 20, ul. Warecka 41.
Opis - Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSP 20. Projekt zakłada
położenie nawierzchni poliuretanowej na terenie boiska do gry w piłkę nożną
oraz piłkę koszykową. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany.

Kwota
po weryfikacji
823 000,00

Zakup książek, kserokopiarki, komputera, rzutnika dla Filii 10 biblioteki.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 10, ul. 11 Listopada 79.
Opis – Zakup nowych książek ułatwi korzystanie z większej liczby nowości
wydawniczych, komputer da możliwość szybkiego wyszukiwania informacji
w internecie, a ksero ułatwi dostęp do kopiowania dokumentów i innych
materiałów dla mieszkańców osiedla. Nowy rzutnik uatrakcyjni zajęcia edukacyjne
dla dzieci i osób dorosłych.
Fontanna, która chce być fontanną. Celem inicjatywy jest renowacja
(lub rekonstrukcja) i oddanie do użytku fontanny przy ul. Tybury
oraz uporządkowanie skweru na którym się znajduje.
Lokalizacja - Ul. Tybury, skwer przed SP 35.
Opis - Modernizacja i naprawa elementu małej architektury w postaci fontanny
parkowej. Naprawa starych elementów konstrukcji betonowej. Wykonanie
przyłącza wodnego, instalacji wodnej oraz zasilania prądowego. Budowa
pomieszczenia tak zwanej siłowni. Uporządkowanie skweru na którym znajduje
się fontanna: wymiana ławek, uzupełnienie siedzisk przy stolikach do gry
w szachy. Wykonanie dodatkowych nasadzeń w miejsce ubytków zieleni.
Zakup książek oraz doposażenie biblioteki przy ul. Marynarskiej 9
w urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw komputerowy.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 6, ul. Marynarska 9.
Opis - Zakup nowości książkowych (w tym audiobooków) do zbiorów biblioteki
oraz doposażenie placówki w urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarkę
(z formatem A3) wraz z drukarką i skanerem, a także zestaw komputerowy dla
wszystkich zainteresowanych.
Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych.
Lokalizacja - Ul. Okólna obok pętli autobusowej linii nr 51, pomiędzy SP 61,
a Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, a w głąb pomiędzy przystankiem
TAXI przy pętli autobusowej, a ulicą bez nazwy odchodzącej od ul. Przyklasztorze
do cmentarza.
Opis - Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych wraz
z chodnikiem biegnącym wzdłuż parkingu umożliwiającym bezpieczne dojście
podwożonych dzieci do szkoły, dojście do parkujących pojazdów przez osoby
odwiedzające chorych w szpitalu, odwiedzające Las Łagiewnicki, czy cmentarz
katolicki, jak i bezpieczne przejście od pętli autobusowej do cmentarza.
Tele-smart-senior, zakup smart telewizora nowej generacji.
Lokalizacja – DDP "Wrzos", ul. Rojna 52.
Opis - Stworzenie warunków dla seniorów do kompleksowego korzystania
z nowoczesnych technologii multimedialnych.
Multi - Senior - zakup rzutnika multimedialnego.
Lokalizacja - DDP "Wrzos", ul. Rojna 52.
Opis - Stworzenie warunków dla seniorów do kompleksowego korzystania
z nowoczesnych technologii poprzez zakup rzutnika multimedialnego.
Wygodny wypoczynek dla seniorów.
Lokalizacja - DDP "Wrzos", ul. Rojna 52.
Opis - Stworzenie miejsc do wypoczynku seniorów na terenie DDP.
Modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy PG 10.
Lokalizacja - Boisko szkolne przy PG 10, ul. Harcerska 8/10.
Opis - Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych i lekkoatletyki
polegać ma głównie na zmianie rodzaju nawierzchni. Na istniejących boiskach
asfalt wymienić na nawierzchnię z tworzyw sztucznych oraz bieżnię
lekkoatletyczną i skocznię w dal wymienić na tartanową. Pozostały teren trawiasty
wyrównać oraz uzupełnić ogrodzenie.

17 500,00

B0052

B0053

B0054

B0055

B0056

B0057

B0058

B0059
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514 000,00

14 000,00

1 485 000,00

3 000,00

1 200,00

1 800,00

1 030 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0060 Utwardzenie ul. Liściastej od ul. Brukowej do torów kolejowych.
Lokalizacja - Pas drogowy w ul. Liściastej, od ul. Brukowej do torów kolejowych.
Opis - Utwardzenie ul. Liściastej od ul. Brukowej do torów kolejowych poprzez
ułożenie płyt betonowych ma za zadanie w sposób trwały i niedrogi wyrównać
powierzchnię drogi. Zadanie umożliwi bezpieczny dojazd do osiedla okolicznym
mieszkańcom oraz szybki i bezpieczny dojazd różnym służbom w tym karetkom
pogotowia ratunkowego.
B0061 Budowa placu zabaw przy PM 47.
Lokalizacja - PM 47, ul. Deczyńskiego 47.
Opis - Budowa placu zabaw przy PM 47, zgodnego z normą bezpieczeństwa
EN1176, przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Obiekt wyposażony będzie m.in. w zabudowę modułową, bujaki, huśtawki,
piaskownicę. Całość inwestycji po przygotowaniu podbudowy, usytuowana
zostanie na bezpiecznej nawierzchni typu Euroflex, a teren wokół wzbogacony
nasadzeniami roślin ozdobnych.
B0062 Naprawa chodnika.
Lokalizacja - Odcinek chodnika na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej
od ul. Rajskiej do ul. Mackiewicza (dojście do SP 55).
Opis - Odcinek chodnika na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej od ul. Rajskiej
do ul. Mackiewicza (dojście do SP 55).
B0063 Uporządkowanie terenu zielonego (trawniki) i utwardzenie ścieżki gruntowej.
Lokalizacja - Teren zielony (trawnik) przylegający do SP 55 (ul. Mackiewicza 9 )
od strony ul. Olsztyńskiej wraz z przebiegającą tamtędy na skrót ścieżką gruntową.
Opis - Uporządkowanie terenu, sprawdzenie stanu drzew i ich przycięcie,
posadzenie trawy, nasadzenie krzewów niskopiennych oraz utwardzenie ścieżki
gruntowej przecinającej na skos miejsce zielone, stanowiącej popularny skrót
dla przechodzących od ul. Olsztyńskiej do ul. Mackiewicza. Powierzchnia działki
to ok. 1000 m2. Jest to teren narożny (ul. Olsztyńska/Mackiewicza).
B0064 Generalny remont sali gimnastycznej przy SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Lokalizacja - Dolna sala gimnastyczna w budynku SP 55 przy ul. Mackiewicza 9.
Opis - Generalny remont dolnej sali gimnastycznej, wymiana okien, kaloryferów,
podłogi, malowanie, odwilgocenie fundamentów.
B0065 Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55.
Lokalizacja - Niezagospodarowana część terenu boiska szkolnego należącego
do SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Opis - Celem zadania jest budowa 4 - torowej bieżni oraz zakup trybunek
dla uczestników zajęć i widzów.
B0066 Remont i modernizacja ul. Harcerskiej wraz z budową parkingów, zieleńców
i oświetlenia.
Lokalizacja - Ul. Harcerska od Brackiej do Wojska Polskiego z odnogą
do ul. Libelta.
Opis - Poprawa stanu technicznego jezdni i chodników. Przebudowa oświetlenia,
budowa parkingów.
B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu BałutyCentrum.
Lokalizacja - Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych
policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź potencjalnie
generujących zagrożenie dla mieszkańców i mieszkanek osiedla. Proponowane
lokalizacje punktów kamerowych: skrzyżowania ulic: Drewnowska/Zachodnia,
Piwna/Limanowskiego/Urzędnicza, al. Włókniarzy/Limanowskiego, Limanowskiego/Sierakowskiego.
Opis - Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle Bałuty-Centrum.
Projekt zakłada rozmieszczenie około 15 kamer w miejscach uznawanych
za niebezpieczne, działających zarówno w dzień, jak i w nocy oraz podłączenie ich
do miejskiej sieci monitoringu. Autorzy projektu nie wykluczają możliwości
stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z już istniejącymi
kamerami- nie tylko miejskimi, ale i instalowanymi prywatnie, przez
mieszkańców, przedsiębiorców, radę osiedla, czy wspólnoty mieszkaniowe.
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Kwota
po weryfikacji
300 000,00

359 238,53

45 000,00

56 750,00

465 000,00

265 400,00

1 425 000,00

380 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0068 Wymiana stolarki okiennej, instalacja klimatyzacji.
Lokalizacja - Ul. Limanowskiego 124 A.
Opis - Wymiana stolarki okiennej, instalacja klimatyzacji sali zajęć.
B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.
Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny 10, ul. Sporna 36/60.
Opis - Czy w szpitalu dzieciom bardziej doskwiera choroba, czy… nuda? Co jeśli
spędza się tam tygodnie? Robi się smutno i źle. Problemy te rozwiązuje arteterapia
- pasja do sztuki sprawia, że choruje się lżej. Pomaga też terapeutyczna lalkaprzyjaciel, z którym można pogadać i opowiedzieć o tym, co doskwiera.
B0070 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz
z ogrodzeniem i oświetleniem przy ul. Liściastej.
Lokalizacja - Teren między osiedlami bloków przy ul. Liściastej, nieopodal
znajduje się tam plac zabaw.
Opis - Zadanie dotyczy budowy boiska do siatkówki plażowej wraz z ogrodzeniem
i oświetleniem.
B0071 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Ścieżka do spacerów, nordic-walking,
biegania, jazdy na rolkach i rowerach.
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. 11 Listopada po prawej idąc w kierunku
północnym od ul. Jeziornej do ul. Brzoskwiniowej przy osiedlu mieszkaniowym
Radogoszcz-Zachód.
Opis - Modernizacja ciągów pieszych (chodnika) polegająca na położeniu nowej
nawierzchni asfaltowej wzdłuż wschodniej strony ul. 11 Listopada (od ul. Jeziornej
do Brzoskwiniowej).
B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych
na osiedlu Radogoszcz Wschód.
Lokalizacja - Nieużytek pomiędzy ulicami: Łososiową, Nastrojową, Pstrągową.
Opis - Zadanie będzie polegało na powiększeniu istniejącego terenu zieleńca przy
ul. Łososiowej o część działki nr 321/1 w obr. B-8, o pow. 1 ha. Część prac
urządzeniowych, szczególnie w zakresie zieleni zostanie przeprowadzona
na terenie „starej" i „nowej" części zieleńca miejskiego przy ul. Łososiowej.
B0073 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Skatepark Bałuty- dla miłośników rolek,
deskorolek i rowerów w każdym wieku.
Lokalizacja - Niezagospodarowany teren przy PG 11 na Radogoszczu, od strony
zachodniej.
Opis - Zadanie polega na wybudowaniu skateparku o powierzchni ok. 650 m2
zawierającego 18 elementów/przeszkód, wykonanego z betonu. Skatepark będzie
dostosowany do potrzeb osób jeżdżących na łyżworolkach, deskorolkach
i rowerach. Jego konstrukcja powinna umożliwić ewentualną późniejszą
rozbudowę.
B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.
Lokalizacja - Teren za budynkiem szkoły w dwóch miejscach: starego asfaltowego
boiska szkolnego, gdzie powstanie boisko wielofunkcyjne, boisk piaszczystych
do siatkówki plażowej.
Opis - W skład zadania budowy kompleksu sportowego wejdzie wielofunkcyjne
boisko o wymiarach 24x44 m. Dodatkowo zmodernizowany zostanie kompleks do
siatkówki plażowej, który zyska elementy poprawiające estetykę i bezpieczeństwo.
Kompleks ma być ogólnodostępny i nowoczesny z całą infrastrukturą
zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.
B0075 Senior w Wielkim Mieście - opieka i wsparcie.
Lokalizacja - Obszar osiedla Teofilów-Wielkopolska. Adres centrum nie jest
możliwy do konkretnego ustalenia. Najlepiej byłoby gdyby funkcjonował
na terenie jednego z lokalnych domów kultury np. Rondo, Relax, Lutnia.
Opis - Zadanie opiera się na dostarczeniu usług do mieszkańców oznaczonego
terenu. Zaliczać mają się oni do konkretnych grup najbardziej potrzebujących
(seniorów oraz niepełnosprawnych). W skład usług wliczane będą podstawowe
czynności związane z zaopatrzeniem, wyżywieniem i codziennym
funkcjonowaniem, a także podstawowa opieka medyczna.
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Kwota
po weryfikacji
15 000,00

30 000,00

100 000,00

565 000,00

1 500 000,00

796 000,00

928 700,00

1 045 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0076 "Jeszcze będziemy Mariuszami" - zakup urządzeń siłowni wewnętrznej
i zewnętrznej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ul. Helenówek 7.
Lokalizacja - DPS, ul. Helenówek 7.
Opis - Zadanie polega na wyposażeniu Domu Fundacji im. Brata Alberta
w specjalistyczne urządzenia siłowni, zarówno wewnątrz budynku jak również
na zewnątrz.
B0077 Modernizacja części budynku wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni filia
PSM I stopnia.
Lokalizacja - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, filia przy ul. Rydzowej 26.
Opis - Wymiana ogrodzenia i nawierzchni wokół budynku, remont łazienek
i wymiana stolarki drzwiowej.
B0078 Rozkwit Arturówka 2016 - Zielonych Płuc Łodzi- miejsce spaceru,
wypoczynku i rekreacji w tym rowerzystów.
Lokalizacja - Arturówek przy Skrzydlatej i Studenckiej.
Opis - Budowa ścieżek pieszych i rowerowych, z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych wzdłuż dolnego stawu (lewego), oraz toalet, przebieralni,
placu zabaw dla dzieci, odnowienie schodów do ośrodka. Powierzchnia ścieżek minimum 3000 m2, preferowane rozwiązanie - promenada pieszo-rowerowa
o długości 500 m i szerokości minimum 6 m. Ścieżki/promenada wyposażone
w lampy oświetleniowe, ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne.
B0079 Żarnowcowa od nowa.
Lokalizacja - Ul. Żarnowcowa (odcinek Julianowska - Przyrodnicza), ul.
Przyrodnicza (odcinek Żarnowcowa -Orzeszkowej), skrzyżowanie PrzyrodniczejOrzeszkowej- al. Róż.
Opis - Żarnowcowa od nowa zakłada przebudowę lub remont ul. Żarnowcowej
i ul. Przyrodniczej wraz ze skrzyżowaniem Przyrodnicza – Orzeszkowej - al. Róż.
W ramach projektu przewidziano remont lub przebudowę jezdni
w ul. Żarnowcowej, która umożliwi wygodny przejazd rowerem od przejazdu
rowerowego na ul. Julianowskiej do Parku Julianowskiego oraz remont i budowę
brakujących odcinków chodników.
B0081 Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 56 oraz stworzenie
skweru dla osób starszych.
Lokalizacja - Teren przy SP 56, ul. Turoszowska 10.
Opis - Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
dla mieszkańców osiedla Teofilów-Wielkopolska przy SP 56. Ponadto powstanie
skwer dla osób starszych. Seniorzy będą mogli tam odpocząć na ławkach wśród
zieleni.
B0082 Stowarzyszenie Rozwoju Łodzi- Modernizacja przystanków tramwajowych
przy ul. Wojska Polskiego między ul. Głowackiego a al. Palki.
Lokalizacja - Ulica Wojska Polskiego - odcinek między ul. Głowackiego,
a al. Palki:
- peron Wojska Polskiego/Głowackiego w kierunku wschodnim,
- peron Wojska Polskiego/Głowackiego w kierunku zachodnim,
- peron Wojska Polskiego/Palki w kierunku zachodnim,
- peron Wojska Polskiego/Palki w kierunku zachodnim.
Opis - Założeniem projektu jest modernizacja przystanków tramwajowych,
polegająca na ich podwyższeniu do poziomu pierwszego stopnia w tramwaju wraz
z przebudową chodnika przylegającego do każdego z przystanków. Dzięki
przebudowie poprawi się jakość i komfort podróży oraz bezpieczeństwo
pasażerów, szczególnie tych w starszym wieku, podczas wsiadania i wysiadania
z tramwajów.
B0083 Budowa integracyjnego placu zabaw przy zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej
na Radogoszczu.
Lokalizacja - Działka u zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej.
Opis - Budowa zielonego skweru wraz z placem zabaw dla mieszkańców
okolicznych osiedli w szczególności Liściasta A i B. Zadanie poprzedzone będzie
uporządkowaniem terenu i eliminacją krzaków porastających działkę.

13

Kwota
po weryfikacji
55 000,00

640 000,00

1 497 000,00

1 453 500,00

965 500,00

890 000,00

290 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0084 Budowa chodnika wzdłuż ul. Jantarowej na osiedlu Radogoszcz.
Lokalizacja - Ul. Jantarowa pomiędzy 11 Listopada, a ul. Agatową.
Opis - Budowa chodnika wzdłuż pasa drogowego w celu utworzenia bezpiecznego
połączenia dla ruchu pieszego pomiędzy osiedlami Liściasta B i Radogoszcz
Zachód.
B0085 Lodowisko na Teofilowie.
Lokalizacja - Ul. Odrowąża 12.
Opis - Utworzenie sezonowego lodowiska z zadaszeniem instalacji lodowiskowej
przy użyciu stalowej konstrukcji i termoizolujących materiałów. Wewnątrz obiektu
funkcjonowałaby ślizgawka oraz pierwszy w Łodzi oraz trzeci w Polsce tor
do curlingu - zimowej dyscypliny olimpijskiej.
B0086 Renowacja boiska szkolnego przy PG 17.
Lokalizacja - Boisko przy PG 17 znajduje się na terenie parku im. Gen.
W. Andersa, między ulicami: Kwiatową i Kleratyńską. Z jednej strony graniczy z
ogrodami działkowymi z drugiej z kościołem przy ul. Klaretyńskiej.
Opis - Renowacja boiska trawiastego w celu stworzenia przestrzeni rekreacyjnej
dla mieszkańców osiedla Teofilów oraz terenu przystosowanego do prowadzenia
zajęć sportowych. Z uwagi na stan techniczny wymagana jest także wymiana
ogrodzenia.
B0087 Rozpowszechnienie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród
uczniów, nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców oraz środowiska
lokalnego.
Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 206.
Opis - Dotychczasowe wyposażenie pracowni komputerowej znacząco
uniemożliwia prowadzenie lekcji i zajęć dodatkowych na właściwym poziomie.
Szkoła w 2008 r. otrzymała 20 komputerów jako darowiznę z banku. Już wówczas
sprzęt ten nie spełniał oczekiwań uczniów. Obecnie sprzęt ten jest przestarzały,
wyeksploatowany, bardzo często ulega awarii. W dobie powszechnego dostępu do
internetu ważne jest aby uczniowie mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu z
dobrym oprogramowaniem.
B0088 "Nowocześnie i kreatywnie" - wyposażenie pracowni multimedialnej.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 28, ul. Motylowa 13.
Opis - Zakup zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem
oraz konsoli Xbox 360 z sensorem ruchu Kinect wraz z TV (szafka pod TV
i xboxa+kinect oraz blat z szafkami na komputery). Ponadto zakup szaf na książki
i multimedia, 5 stolików i 20 krzeseł. Celem zadania jest zorganizowanie
nowoczesnej przestrzeni, która dostępna byłaby dla grup zorganizowanych,
jak i dla mieszkańców osiedla.
B0089 Zakup książek do biblioteki przy ul. Urzędniczej.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 1, ul. Urzędnicza 8.
Opis - Zadanie polega na zakupie nowych książek do biblioteki, które będą
wypożyczane przez jej czytelników.
B0090 "Laboratorium Smaków" - program Nauczanie przez Gotowanie - kurs
gotowania i warsztaty zdrowego żywienia.
Lokalizacja - PG 6, ul. Limanowskiego 124.
Opis - "Laboratorium Smaków" to zadanie obejmujące wyposażenie pracowni
kulinarnej w niezbędny sprzęt i naczynia oraz przystosowanie jej do zajęć
w ramach których uczniowie będą uczyli się gotować, nakrywać stół i podawać
do stołu. W ramach projektu organizowane będą: warsztaty z technologiem
żywienia oraz dietetykiem nt. zdrowego żywienia, zajęcia gotowania dla
przedszkolaków oraz warsztaty prowadzone przez seniorów.
B0091 Dzieci nie muszą się nudzić, mogą się bawić na placu zabaw.
Lokalizacja - Ul. Przyrodnicza 7/9.
Opis - Po założeniu trawnika na powierzchni 2500 m2 i zamontowaniu różnych
urządzeń do ćwiczeń fizycznych dla dzieci możliwa będzie aktywizacja ruchowa
dostosowana do ich możliwości. Zaplanowano urządzenia typu karuzela
z kierownicą, dwie huśtawki, piramidę linową, basztę, krainę wspinaczki, tablicę
regulaminową oraz piaskownicę.
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Kwota
po weryfikacji
60 000,00

1 455 000,00

135 600,00

142 000,00

25 100,00

6 000,00

17 980,00

70 200,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0092 Fotel masujący.
Lokalizacja - DDP "Nasz Dom", ul. Wrocławska 10.
Opis - Fotel masujący całe ciało, bądź poszczególne części ciała.
B0093 Doposażenie w sprzęt grający.
Lokalizacja - DDP "Nasz Dom", ul. Wrocławska 10.
Opis - Sprzęt grający bardzo by się przydał do wszelkich imprez.
B0094 Wyposażenie DDP "Nasz Dom", ul. Wrocławska 10.
Lokalizacja - DDP "Nasz Dom", ul. Wrocławska 10.
Opis - Wymiana stołów i krzeseł, które są bardzo zniszczone.
B0095 Przedszkolaki też marzenia mają - z tablicy multimedialnej chętnie
skorzystają.
Lokalizacja - PM 48, ul. Rojna 29/31.
Opis - Zakup i montaż na terenie sali przedszkolnej zestawu multimedialnego
(tablicy multimedialnej, rzutnika oraz laptopa).
B0096 Przedszkolaki marzenia mają - na odnowiony taras czekają.
Lokalizacja - PM 48, ul. Rojna 29/31.
Opis - Kompleksowy remont jednego z tarasów usytuowanych w dwóch
bliźniaczych budynkach PM 48 z uwzględnieniem wcześniejszego usunięcia
elementów zniszczonych i zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
B0097 Oświetlenie w Parku Julianowskim im. A. Mickiewicza i remont alejek zwiększenie bezpieczeństwa.
Lokalizacja - Realizacja inwestycji (część oświetleniowa) dotyczy terenu całego
Parku Julianowskiego ze szczególnym uwzględnieniem północno-wschodniej
części parku. Remont alejek dotyczy traktu ul. Leszczynowej do mostu przy
stawach.
Opis - Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i podwyższenie wartości
użytkowych Parku, szczególnie w jego północno-wschodniej tzw. leśnej części.
Remont alejek jest konieczny ze względu na bardzo zły stan obecnej nawierzchni,
co stanowi obecnie duże niebezpieczeństwo dla odwiedzających park.
B0098 Rewitalizacja Placu Piastowskiego.
Lokalizacja - Plac Piastowski - skwer pomiędzy ul. Bazarową, Rybną
i Lutomierską.
Opis - Mini boisko (istniejące) - ogrodzenie siatką z dwóch stron, siatka dla dwóch
bramek, mała trybuna z rur, modernizacja nawierzchni boiska. Zainstalowanie
8 elementów siłowni i streetoutu. Budowa placu zabaw, stoły do warcabów,
szachów, chińczyka, ławki ok. 30 szt., nasadzenie żywego parkanu od strony
ul. Lutomierskiej, nawierzchnia z kostki brukowej w alejkach, monitoring.
B0099 Wymiana starego ogrodzenia, remont chodników wewnętrznych - ciągów
komunikacji w Żłobku 14 przy ul. Pawiej 20.
Lokalizacja - Żłobek 14 przy ul. Pawiej 20.
Opis - Wymiana ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych, osadzonego
na betonowych ławach fundamentowych oraz remont chodników wewnętrznych
(ciągów komunikacyjnych) z kostki betonowej w korycie na całej szerokości
chodników oraz na podsypce piaskowej z krawężnikami.
B0100 Docieplenie ścian budynku oraz dachu, wymiana instalacji c.o. w Żłobku 14
przy ul. Pawiej 20.
Lokalizacja - Żłobek 14 przy ul. Pawiej 20.
Opis - Zadanie dotyczy docieplenia ścian budynku metodą bezspoinową
(styropian), wykonanie docieplenia stropodachu oraz wymiany instalacji c.o. wraz
z grzejnikami.
B0101 Zakup nowości książkowych, zestawu komputerowego i rzutnika
multimedialnego.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 17, ul. Mackiewicza 35.
Opis - Oczekiwaniem czytelników są zwiększone zakupy nowości książkowych
pozwalające na rozszerzenie oferty czytelniczej. Zakup zestawu komputerowego
z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym oraz rzutnika
to dla nas użytkowników poszerzenie oferty.
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Kwota
po weryfikacji
10 000,00

4 300,00

13 000,00

12 300,00

75 664,00

1 500 000,00

970 000,00

55 000,00

320 000,00

9 500,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0102 Remont i modernizacja budynku biblioteki przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 3 oraz terenu przynależnego.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 14, ul. Powstańców
Wielkopolskich 3.
Opis - Budynek z 1963 r. wymaga kapitalnego remontu. Prace remontowe
powinny objąć zarówno zewnętrzną część budynku: dach, elewację, okna, drzwi,
jak również wnętrze lokalu: instalację elektryczną, hydrauliczną, c.o., ściany,
podłogi, stolarkę drzwiową, sanitariaty. Budynek należy przystosować dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Teren przynależny do budynku wymaga
uporządkowania.
B0103 Wybierz bibliotekę - zakup książek i sprzętu komputerowego do biblioteki,
ul. Chryzantem 2.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 9, ul. Chryzantem 2.
Opis - Zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych w tym
książek mówionych. Zakup zestawu komputerowego (oprogramowanie
systemowe, biurowe i antywirusowe) przeznaczonego do użytku czytelników.
B0104 Parkuj przy Arturówku - budowa parkingu zlokalizowanego w okolicach
przystanku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Lokalizacja - Ul. Łagiewnicka w okolicach numerów 223 i 223 A.
Opis - Przedmiotem proponowanego zadania jest budowa parkingu w sąsiedztwie
przystanku Łódź - Arturówek Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA)
umożliwiającego użytkownikom Lasu Łagiewnickiego oraz ŁKA zaparkowanie
auta w trybie krótkoterminowym (15 min do 1 h) i długoterminowym
(od 1h do12 h).
B0106 Centrum Rekreacji - utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz psiego
parku.
Lokalizacja - Teren zielony pomiędzy ulicami: Żubardzką, Inowrocławską
i al. Włókniarzy.
Opis - Centrum Rekreacji zakłada budowę siłowni zewnętrznej dla młodzieży,
dorosłych, seniorów, placu zabaw oraz psiego parku na terenie zielonym.
B0107 Docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymiana c.o.
Lokalizacja - Żłobek 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a.
Opis - Docieplenie ścian poprzez ułożenie warstwy styropianu wraz
z wykończeniem tynkiem strukturalnym. Docieplenie dachu - położenie papy
termozgrzewalnej wraz z obróbką blacharską. Wymiana instalacji c.o. wraz
z grzejnikami.
B0108 Asamblaż - czyli koncertowe akcesorium.
Lokalizacja - Centrum Zajęć Pozaszkolnych 1, ul. Zawiszy Czarnego 39.
Opis - Zadanie dotyczy sprzętu audiowizualnego do sali widowiskowokoncertowej. Sala wymaga modernizacji: nowoczesnego, mobilnego nagłośnienia
i oświetlenia oraz zainstalowania urządzeń klimatyzacyjnych w celu zwiększenia
komfortu publiczności i artystów.
B0109 Naprawa chodnika przy ul. Urzędniczej 6.
Lokalizacja - Ul. Urzędnicza 6.
Opis - Zadanie polega na usunięciu starej, zniszczonej nawierzchni chodnika oraz
części podejść do wejść do klatek schodowych i zastąpieniem jej nową
nawierzchnią wykonaną z kostki.
B0110 Remont ul. Wici Etap I - na odcinku od ul. Rydzowej do działki nr 14/2.
Lokalizacja - Ul. Wici na odcinku od działki 20/4 do działki 14/2.
Opis - Zadanie polega na remoncie ul. Wici po wschodniej stronie ul. Rydzowej
na odcinku 550 m. W ramach remontu zostanie utworzona estetyczna
nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych wraz z zagospodarowaniem miejsc
parkingowych i zieleńców. W ramach remontu zostanie zwiększone
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez zastosowanie elementów
uspokojenia ruchu.
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Kwota
po weryfikacji
430 000,00

6 000,00

375 000,00

420 800,00

300 000,00

36 500,00

44 000,00

1 500 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0111 Organizacja miejsc postojowych dla pacjentów Laboratorium i Przychodni
Zdrowia 9 przy ul. Libelta 16.
Lokalizacja - Teren przylegający do przychodni od strony południowej.
Opis - Wykonanie miejsc postojowych przed Laboratorium i Przychodnią Zdrowia
9 przy ul. Libelta 16.
B0112 Zakup dwóch urządzeń do krioterapii na ciekły azot do Zakładu
Rehabilitacji.
Lokalizacja - Zakład Rehabilitacji, ul. Łanowa 18.
Opis - Zakup dwóch urządzeń do krioterapii rozszerzy zakres świadczeń
zdrowotnych wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji. Zapewni on nową
wysokiej jakości usługę, która wpłynie na zwiększenie konkurencyjności
placówki.
B0113 Remont i modernizacja Biblioteki 25 przy ul. Boya-Żeleńskiego 15.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 25, ul. Boya-Żeleńskiego 15.
Opis – Przedmiotem realizacji zadania jest generalny remont Filii 25 MBP.
Obejmie remont zewnętrzny - dach, elewacja, ocieplenie, podjazd dla osób
niepełnosprawnych, naprawa tarasu, wewnętrzny - prace budowalno-renowacyjne,
uporządkowanie terenu wokół biblioteki.
B0114 Zakup książek, stanowiska komputerowego, rzutnika i ekranu
z przeznaczeniem dla czytelników biblioteki i osób współpracujących.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 22, ul. Limanowskiego 194/196
Pawilon "Świt".
Opis - Zakup książek uzupełniających księgozbiór zarówno z beletrystyki jak
i popularno-naukowe, zakup komputera z monitorem dla potrzeb czytelników,
zakup projektora wraz z ekranem, przede wszystkim dla młodzieży i dzieci.
B0115 Na tropie młodych talentów -Interaktywna szkoła.
Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7.
Opis - Zadanie polega na wyposażeniu szkoły w 5 kompletnych zestawów tablic
interaktywnych. "Na tropie młodych talentów" to nasze hasło przewodnie. Jest to
hasło szkoły, która nie boi się wyzwań oraz myśl nauczycieli, którzy chętnie
podążają z najnowszą technologią. Tablice interaktywne sprawiają, że prowadzona
lekcja jest ciekawa, aktywizuje maksymalną ilość uczniów i pokrywa się z
najwyższymi standardami.
B0116 Wniosek na budowę FIT PARKU - siłowni plenerowej ze ścieżką zdrowia.
Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7.
Opis - Ma powstać Fit Park- siłownia na świeżym powietrzu. Wyposażona będzie
w urządzenia do treningu siłowego, ćwiczeń gimnastycznych, masowania
i poprawy funkcjonowania układu krążenia. Dostępna dla wszystkich
mieszkańców osiedla. Szkoła ma zamontowany monitoring zewnętrzny, który
pozwoli na stałą kontrolę i ochronę przed niewłaściwym korzystaniem z urządzeń
sportowych.
B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Opis - Zadanie polega na zakupie piłek sportowych na wyposażenie sali
gimnastyczne w SP 116.
B0118 Boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z parkingiem przy SP 116.
Lokalizacja - Teren przy SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Opis - Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej na podbudowie z kruszywa oraz parkingu z betonu (250 m2) zaprojektowanie i rozbudowa parkingu samochodowego.
B0119 Budowa wiaty rowerowej przy SP 116.
Lokalizacja - Teren przy SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Opis – Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu zadaszonej wiaty
rowerowej.
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Kwota
po weryfikacji
130 000,00

40 000,00

400 000,00

11 000,00

49 950,00

105 000,00

1 000,00

1 500 000,00

40 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0120 Plac zabaw i ogrodzenie terenu przy SP 116.
Lokalizacja - Teren przy SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Opis - Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na działce przylegającej
do terenu należącego do SP 116 oraz ogrodzenie i założenie monitoringu
zewnętrznego.
B0121 Remont sali gimnastycznej w SP 116.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Opis - Całkowity remont sali gimnastycznej i zaplecza SP 116.
B0123 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek
w tym audiobooków dla użytkowników biblioteki przy ul. Rojnej 39.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rojna 39.
Opis - Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek
w tym audiobooków.
B0124 Zakup książek i komputera dla użytkowników bałuckiej Biblioteki Rejonowej
3 dla dzieci i młodzieży.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 3, ul. Osiedlowa 6.
Opis - Głównym celem realizacji zadania jest promocja książki i czytelnictwa
poprzez zakup nowości książkowych dla czytelników biblioteki, a także zakup
zestawu komputerowego w celu podniesienia kompetencji cyfrowych osób 60+.
B0125 Przebudowa ul. Moskule od ul. Okólnej do posesji Moskule 76 (szer. 6 mb)
w systemie projektuj i wybuduj.
Lokalizacja - Na istniejącej ul. Moskule ( w starym śladzie) na odcinku ok. 900
mb.
Opis - Przebudowa ul. Moskule na długości ok. 900 mb (szer. 6 mb) w śladzie
istniejącej ulicy na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule 76 z korytowaniem, nawiezieniem materiału utwardzającego i położeniem nowej
nawierzchni asfaltowej.
B0126 "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła". Nowe ogrodzenie terenu SP 142
Osiedle Rogi.
Lokalizacja - SP 142, ul. Łupkowa 6.
Opis - Zadanie polega na wymianie starego, zniszczonego niepełnego ogrodzenia
terenu SP 142 na nowe z paneli ogrodzeniowych z zieloną siatką dostosowaną
do potrzeb i otoczenia. Zachowana zostanie dotychczasowa linia ogrodzenia
i umiejscowienie otworów wejściowych.
B0127 Wykonanie docieplenia ścian budynku oraz dachu, wymiana c.o. w Żłobku
24.
Lokalizacja - Żłobek 24 przy ul. Rydzowej 7.
Opis – Zadanie dotyczy docieplenia ścian budynku metodą bezspoinową
(styropian), wykonanie docieplenia stropodachu oraz wymiany instalacji c.o. wraz
z grzejnikami.
B0129 "Park Staw Wasiaka" - Tereny rekreacyjne dla Marysina.
Lokalizacja - Otoczenie zbiornika retencyjnego "Staw Wasiaka" na rzece
Sokołówce w rejonie ulic: Morelowa, Deczyńskiego, Rybacka i Kryzysowa.
Opis - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wokół zbiornika
retencyjnego "Staw Wasiaka" na rzece Sokołówce w rejonie ulic Morelowej,
Deczyńskiego, Rybackiej i Kryzysowej. Projekt obejmuje stworzenie
utwardzonych ciągów pieszych wokół stawów, ustawienie ławek, utworzenie placu
zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej dla dorosłych, górki do zjeżdżania
na sankach, boiska do gry w piłkę nożną i siatkową/badmintona,
a także uzupełnienie zieleni średniej i wysokiej.
B0130 Remont drogi dojazdowej do budynków w zabudowie szeregowej.
Lokalizacja - Ul. Bema 70-70H.
Opis - Położenie nawierzchni na drodze dojazdowej do 9-ciu budynków
mieszkalnych w zabudowie szeregowej.
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Kwota
po weryfikacji
258 000,00

381 000,00

29 500,00

9 500,00

1 500 000,00

165 005,00

300 000,00

823 000,00

148 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0131 Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe - przeciwdziałanie patologii
społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty.
Lokalizacja - Z uwagi na szczególne potrzeby mieszkańców, opisane zadanie
winno być zrealizowane na obiektach o charakterze sportowym. Obiekty powinny
być zlokalizowane na Bałutach w obrębie ulic: Marysińskiej, Okopowej,
Górniczej, Zbożowej, Marynarskiej, Krzyżowej, Żabiej, Łagiewnickiej, Dolnej,
ponieważ większość dzieci tej starej dzielnicy Łodzi pochodzi z biednych rodzin,
patologicznych często niepełnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Młodzież ta niejednokrotnie spędza noc na ulicy, czy też w bramie bez opieki
i często bez żadnego posiłku.
Opis - Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego
dzieciom i młodzieży zamieszkującym dzielnicę Bałuty zagrożonym patologiami
oraz wykluczeniem społecznym. Proponowane zadanie składać się będzie
z dwóch działań: wyciąganie dzieci z bram i podwórek łódzkich Bałut na boiska i
hale sportowe oraz zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego spędzania
wolnego czasu poprzez zaangażowanie w zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz
z zapewnieniem ciepłego posiłku oraz organizacja pikniku integracyjnego
z udziałem krajowych zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym.
B0132 Utwardzone miejsca parkingowe wzdłuż PG 15 przy ul. Sowińskiego 50/56.
Lokalizacja - Wzdłuż ogrodzenia budynku PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.
Opis - Projekt jest realizacją bieżących potrzeb parkingowych mieszkańców
ul. Sowińskiego, pracowników PG 15 oraz osób dowożących uczniów na zajęcia
szkolne. Poszerzenie pasa jezdni poprzez utwardzenie nawierzchni pomiędzy
drzewami celem zapewnienia miejsc parkingowych.
B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.
Lokalizacja - Siedziba Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty wraz
z Przychodniami Zdrowia i Przychodniami Specjalistycznymi zlokalizowanymi
na terenie dzielnicy Bałuty.
Opis - Stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego kompleksową
obsługę pacjentów.
B0134 Wymiana starego ogrodzenia oraz remont ciągów komunikacyjnych
i schodów do budynku żłobka.
Lokalizacja - Żłobek 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171.
Opis - Projekt zakłada remont ogrodzenia terenu żłobka wraz z wymianą furtki
i bramy wjazdowej oraz nawierzchni drogi p/pożarowej, chodników wokół
Żłobka 27 oraz schodów do budynku likwidując uciążliwe dla użytkowników
bariery architektoniczne.
B0136 Wzorcowe Przedszkole - nowoczesna i przyjazna edukacja najmłodszych.
Lokalizacja - PM 140, ul. Pułaskiego 12.
Opis - Zadanie polega na doposażeniu przedszkola w nowoczesne pomoce
dydaktyczne: zestawy interaktywne, zabawki i sprzęt ogrodowy, nowoczesne
kąciki zainteresowań. Niezbędne jest również zabezpieczenie tego sprzętu oraz
bezpieczeństwa dzieci przez zainstalowanie monitoringu.
B0137 Modernizacja placu zabaw dla dzieci.
Lokalizacja - Park Miejski przy ul. Liściastej.
Opis - Wymiana przestarzałego placu zabaw na nowoczesny i bezpieczny. Główne
działania związane z realizacją zadania obejmują: usunięcie starego i postawienie
nowego placu zabaw.
B0138 Renowacja Skweru Gdańskiego - stworzenie ponadpokoleniowego miejsca
rozrywki i relaksu.
Lokalizacja - Skwer Gdański - miejski park w obrębie ulic: Wojska Polskiego,
Głowackiego i Sucharskiego.
Opis - Renowacja miałaby polegać na remoncie chodników i alejek oraz
na stworzeniu miejsca rekreacji dla osób starszych (modernizacja istniejących
stolików szachowych i ławek, stworzenie miejsca do gry w bule) oraz dla
młodszych (miejsce do gry w frisbee, strefa grillowania).
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Kwota
po weryfikacji
176 600,00

212 200,00

700 000,00

105 000,00

115 000,00

125 000,00

285 200,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
B0139 Modernizacja i wyposażenie kreatywnej sali warsztatowej w SP 81.
Lokalizacja - SP 81, ul. E. Plater 28/32.
Opis - Stworzenie sali warsztatowej kreatywnych prac, dostępnej zarówno
dla uczniów jak i dla całego środowiska lokalnego, co może ułatwić szkole stać się
osiedlowym centrum kultury. Międzypokoleniowa wymiana wiedzy
i doświadczenia możliwa będzie m.in. dzięki profesjonalnemu wyposażeniu sali
w niezbędne tradycyjne narzędzia rękodzielnicze.
B0140 Ulica 11 Listopada pełna flag państwowych w święto 11 Listopada
(i nie tylko).
Lokalizacja - Ul. 11 Listopada - cała.
Opis - Zakup flag państwowych oraz instalacja uchwytów na flagi na latarniach
świetlnych wzdłuż całej ul. 11 Listopada. Flagi umieszczone będą w uchwytach na
święto 11 Listopada.
B0141 Modernizacja jezdni oraz chodników na drodze dojazdowej do bloków
Sporna 79 i 79 A oraz budowa miejsc postojowych.
Lokalizacja - Ul. Sporna 79 i 79 A.
Opis - Przebudowa nawierzchni wraz z konstrukcją ulicy oraz ewentualne
jej poszerzenie, wymiana płyt chodnikowych na kostkę, budowa miejsc
postojowych. Przed blokiem Sporna 79A budowa drogi dojazdowej pod klatkę
schodową (dotychczas jest tylko chodnik).
B0142 Budowa szkolnego boiska przy PG 18.
Lokalizacja - Boisko szkolne przy PG 18, ul. Mostowskiego 23/27.
Opis - Wykonanie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m, które podzielone
na części będzie pełnić funkcję boiska do siatkówki oraz boiska do koszykówki.
Dodatkowo wykonanie boiska do siatkówki plażowej.

Kwota
po weryfikacji
49 000,00

Nowoczesna pracownia komputerowa - oknem na świat. Modernizacja
i remont szkolnej pracowni komputerowej.
Lokalizacja - Pracownia komputerowa w PG 18, ul. Mostowskiego 23/27.
Opis - Wyposażenie pracowni informatycznej w nowoczesny sprzęt komputerowy
wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Obecny sprzęt jest przestarzały
i wieloletni, modernizacja nie opłaca się. Pracownia wymaga wymiany podłogi
i pomalowania ścian.
Termomodernizacja budynku Żłobka 18.
Lokalizacja - Żłobek 18 przy al. Harcerzy Zatorowców 4.
Opis - Planuje się wykonanie docieplenia ścian budynku metodą bezspoinową
(styropian) oraz wykonanie stropodachu.
"Zadbajmy o zieleń"
Lokalizacja - Teren przy PG 12, przy ul. Ks. Brzóski 23.
Opis - Projekt polega na wykonaniu nasadzeń krzewów i rekultywacji trawników
na terenie PG 12 przy ul. Ks. Brzóski 23.

85 900,00

B0143

B0145

B0147

16 900,00

187 400,00

885 000,00

300 000,00

20 000,00

b) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na
2016 r. w rejonie Górna.
ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego mieszczące się w Łodzi na terenie Parku
im. 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną
i Głębinową.
Opis - Zadanie polega na dokończeniu budowy ścieżek: rowerowej i dla pieszych
wokół akwenu wodnego Stawów Stefańskiego. Dodatkowo w ramach zadania ma
zostać zakupiona mała architektura i wybudowane oświetlenie. Wnioskowane
zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość terenów zielonych
towarzyszących zbiornikom wodnym w dzielnicy Górna.
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Kwota
po weryfikacji
1 500 000,00

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
Kwota
wniosku
po weryfikacji
G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.
450 000,00
Lokalizacja - Zadanie dotyczy Stawów Jana na osiedlu Chojny przy
ul. Rzgowskiej.
Opis - Zadanie polega na wykonaniu sieci alejek i ścieżek rowerowych na terenie
Stawów Jana. Powstałe ciągi powinny uzupełniać sieć powstałą w ramach
inwestycji w 2014 i 2015 r. Ponadto w ramach zadania zostanie zmodernizowana
infrastruktura towarzysząca. Zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość
terenów zielonych towarzyszących zbiornikom wodnym w dzielnicy Górna.
G0004 Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na przejściach dla pieszych wzdłuż
50 000,00
ul. Kurczaki na Chojnach.
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenie Chojny na ul. Kurczaki działka 463/72 obręb G-28 w okolicy przejść dla pieszych w lokalizacjach
Kurczaki/Skupiona, Kurczaki/Socjalna, Kurczaki/Serdeczna i Kurczaki/Wdzięczna.
Są to przejścia, z których korzystają mieszkańcy osiedla, a także dzieci
uczęszczające do okolicznych szkół i przedszkoli.
Opis - Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla
poprzez zmniejszenie prędkości samochodów poruszających się po ul. Kurczaki.
Zadanie to uzyskane poprzez zamontowanie progów wyspowych przez przejściami
dla pieszych oraz usytuowanie ograniczników skrajni, a także zamontowanie
kocich oczek celem podniesienia widoczności przejść dla pieszych w nocy
i niepogodę.
G0005 Podniesienie bezpieczeństwa – bezpieczne przejścia na drodze do szkoły
60 000,00
ul. Socjalna - SP 162.
Lokalizacja
Zadanie
ma
być
realizowane
na
skrzyżowaniach
ul. Socjalnej/Strzeleckiej dz. 524/39 G-28. W tym miejscu znajduje się przejście
dla pieszych, z którego codziennie korzystają dzieci uczęszczające do placówek
oświatowych PG 43, SP 162 i SP 162 filia klasy I-III.
Opis - Zadanie ma polegać na wybudowaniu wyniesionej tarczy skrzyżowania wraz
z przejściami dla pieszych w rejonie 3 szkół - PG 43, SP 162 i SP 162 filia I-III
celem podniesienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tych placówek, które
codziennie korzystają z przejść w drodze do i ze szkoły. Wyniesione skrzyżowanie
należy wykonać w miejscu istniejącego.
G0006 Podniesienie bezpieczeństwa – remont chodnika przy SP 162, ul. Strzelecka 5.
63 616,95
Lokalizacja - SP 162.
Opis - Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających
do SP 162. W ramach zadania zostanie wymieniony połamany chodnik na terenie
szkoły, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne.
G0007 Podniesienie bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły – SP 162.
26 000,00
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane po wschodniej części ul. Socjalnej
od ul. Powszechnej do ul. Strzeleckiej.
Opis - Zadanie ma polegać na podniesieniu bezpieczeństwa dzieci idących
do SP 162 przy ul. Strzeleckiej. W ramach zadania mają zostać ustawione słupki
oddzielające ulicę od chodnika wzdłuż wschodniej strony ul. Socjalnej pomiędzy
Powszechną i Strzelecką.
G0008 Zakup i montaż 10 sztuk koszy na psie nieczystości.
6 000,00
Lokalizacja - Teren ograniczony ul. Komorniki/Sternfelda/Św. Wojciecha/
Rzgowska
Opis - Zadanie ma na celu ustawienie 10 koszy na psie nieczystości, co będzie
skutkowało podniesieniem komfortu posiadaczy psów i polepszeniem estetyki
terenów zielonych osiedla Chojny.
G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej.
1 300 000,00
Lokalizacja - Ul. Rzgowska
Opis - Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów w Łodzi.
W ramach zadania zostanie wybudowany brakujący, mający 850 m, środkowy
odcinek drogi dla rowerów wzdłuż wschodniej strony ul. Rzgowskiej pomiędzy ul.
Chóralną i Św. Wojciecha.
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G0010 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Broniewskiego.
1 500 000,00
Lokalizacja - Ul. Broniewskiego
Opis - Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów w Łodzi.
W ramach zadania zostanie wybudowany 1 km odcinek drogi dla rowerów wzdłuż
południowej nitki ul. Broniewskiego od ul. Rzgowskiej do ronda Broniewskiego.
G0011 Zakup aparatu do EKG.
6 000,00
Lokalizacja - DPS przy ul. Rudzkiej 56.
Opis - Mobilny zestaw do spoczynkowych badań EKG składa się z aparatu EKG,
wózka medycznego i laserowej drukarki zewnętrznej. Aparat EKG pozwoli na
przeprowadzenie badania rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwi wykrycie
uszkodzeń mięśnia sercowego w placówce - bez konieczności przewożenia osób
leżących i niepełnosprawnych do poradni czy szpitala.
G0012 "Ścieżka zdrowia seniora" z urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu w parku
58 400,00
otaczającym Przychodnie Lecznicza, ul. Lecznicza.
Lokalizacja - Ul. Lecznicza 6, park otaczający Przychodnię Lecznicza.
Opis - Instalacja różnych urządzeń do ćwiczeń fizycznych umożliwi osobom
w wieku 55 plus aktywizację ruchową dostosowaną do ich możliwości.
Zaplanowano urządzenia typu biegacz, pylon orbitrek, małe i duże koło tai chi,
wyciągi, krzesło równowagi oraz wioślarza. Te urządzenia pomagają
w ćwiczeniach równowagi, służą wzmacnianiu mięśni obręczy barkowej, mięśni
rąk i nóg.
G0013 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189 przy ul. Kossaka 19.
920 000,00
Lokalizacja - Teren SP 189, zlokalizowanej przy ul. Kossaka 19 na osiedlu
mieszkaniowym Dąbrowa.
Opis - W wyniku realizacji zadania ma powstać boisko sportowe wielofunkcyjne
o wymiarach ok. 60m x 30m, o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone,
oświetlone, monitorowane, wyposażone w atestowane urządzenia do gier
zespołowych takich jak minipiłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka,
tenis ziemny, badminton, dwa ognie itp.
G0014 Stawiamy na zdrowy styl życia! Modernizacja i remont sali gimnastycznej PG
180 000,00
40.
Lokalizacja - PG 40, ul. Kaliska 25/27.
Opis - Sala gimnastyczna wymaga: wymiany stolarki okiennej (wymiary okien),
naprawy i malowania ścian i sufitów (wymiary), wymiany oświetlenia, wymiany
drabinek do ćwiczeń, drzwi wejściowych do sali, zainstalowanie systemu
wentylacyjnego. Dodatkowo planowany jest zakup sprzętu sportowego oraz
przyrządów do ćwiczeń ułatwiających prowadzenie zajęć, a także remontu
przebieralni dla chłopców i dziewczynek - malowanie ścian, zamontowanie
wieszaków na ubrania.
G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.
684 584,00
Lokalizacja - SP 10 jest szkołą publiczną, mieści się przy ul. Przybyszewskiego
15/21.
Opis - Zadanie obejmuje wymianę wykładzin podłogowych, remont toalet,
malowanie korytarzy szkolnych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.
Modernizacja szkoły jest niezbędna z uwagi na stan i wygląd pomieszczeń oraz
bezpieczeństwo uczących się tam dzieci. Zadanie obejmuje również wymianę
sprzętu komputerowego w 10-letniej szkolnej pracowni.
G0018 Przebudowa ul. Przystań stanowiącej drogę dojazdową do PM 40 na ul.
1 280 000,00
Uroczysko 17.
Lokalizacja - Zadanie ma być zrealizowane na ul. Przystań oraz Uroczysko bez
działek 349/4; 349/6; 323/17; 348/5 obręb G-23.
Opis - Zadanie polegać ma na: 1. Poprawieniu dojazdu do PM 40, wykonaniu
asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wymaganymi studzienkami kanalizacyjnymi
oraz ułożeniu chodników dla pieszych na ul. Przystań. 2. Wykonaniu miejsc
postojowych dla aut w okolicy przedszkola dla rodziców, którzy odwożą oraz
odbierają swoje dzieci z przedszkola.
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G0020 Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy SP 42.
1 391 000,00
Lokalizacja - SP 42, ul. Przyszkole 42.
Opis - Zadanie obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
zlokalizowanego przy SP 42. Obiekt składać się będzie ze specjalnie
wyznaczonego miejsca do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę
siatkową oraz boiska dla uczniów z klas 0-3. Ponadto zakłada się stworzenie bieżni
do uprawiania lekkoatletyki z nawierzchnią z piliuretanu na istniejącej nawierzchni
trawiastej oraz skoczni do skoku w dal. Obiekt w całości będzie monitorowany.
G0021 Świerki Tolerancji. www.swierki-toleracji.opx.pl
29 000,00
Lokalizacja - Ul. Graniczna 62B.
Opis - Zadanie polega na zasadzeniu drzew, w większości świerków, które rosnąc
przysłonią ścianę regularnie pokrywaną pełnymi nienawiści, wulgarnymi napisami
fabrykowanymi przez pseudokibiców. Złożenie i realizacja tego pomysłu stanowi
także happening mający zwrócić uwagę społeczeństwa i władz Łodzi na istnienie
takich miejsc i zachęcić do konstruktywnego i kreatywnego ich zmieniania.
G0022 Wyniesienie
1 006 000,00
2
przystanków
tramwajowych
na
skrzyżowaniu
ulic: Rzgowska/Lecznicza i Rzgowska/Piaseczna.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Rzgowska przy Leczniczej i Piasecznej.
Opis - Wyniesienie 2 przystanków tramwajowych - brak różnic wysokości
poziomów na drodze chodnik-pojazd /stopień pojazdu/, co ułatwia proces
wsiadania i wysiadania osób niepełnosprawnych, starszych i innych np. matek
z wózkami dziecięcymi. Szczególnie ma to znaczenie dla osób korzystających z: 1)
Przychodni "Lecznicza" /ortopedia, rehabilitacja/, 2) Powiatowego Zespołu
do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
G0023 Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych i alejek parkowych w parku
250 000,00
"Legionów" oraz okolic placówki DD 9.
Lokalizacja - Park Legionów, DD 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska,
ul. Bednarska 15a.
Opis - Przebudowa, naprawa lub wymiana alejek parkowych i dróg dojazdowych.
Pilna potrzeba przeprowadzenia przebudowy w/w alejek i dróg, wynika z bardzo
złego stanu nawierzchni. Utrudnia to bezpieczne dotarcie do instytucji, które mają
swoje siedziby w parku Legionów, tj. Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów,
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, DD 9 i innych,
a także spacerującym po parku matkom z dziećmi i okolicznym mieszkańcom.
G0024 Mały kompleks sportowy przy PG 43 i SP 162 - Chojny.
380 000,00
Lokalizacja - Teren zielony należący do PG 43 i SP 162 przy ul. Powszechnej 15.
Opis - Kompleks składałby się z trzytorowej 200 m bieżni, skoczni w dal oraz
prostym odcinkiem długości 60 m. Wewnątrz bieżni znajdzie się sztuczna
nawierzchnia trawiasta do gier rekreacyjnych. Dodatkowo zostaną wybudowane
dwa boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem wys. 5 m.
G0025 Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ul. Broniewskiego 32A
375 000,00
i 34A .
Lokalizacja - ul. Broniewskiego 32A i 34A.
Opis - Zadanie ma na celu zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy
ul. Broniewskiego 32A i 34A. W wyniku jego realizacji zostanie uporządkowany
teren zarówno części dotyczącej pieszych (chodniki) jak i części przeznaczonej do
miejsc postojowych samochodów. Projekt obejmuje zwiększenie miejsc
parkingowych, uporządkowanie zieleni (drzew i krzewów) jak i poprawę estetyki,
rekreacji danego miejsca.
G0026 Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Dąbrowa.
228 960,00
Lokalizacja - Tereny pomiędzy blokami na ul. Gałczyńskiego 2, 2a, 4b
i Zapolskiej 47.
Opis - Na terenach pomiędzy blokami 208-210 i 210-212 oraz 207 - śmietnik,
śmietnik - 209 miejsca parkingowe z płyt betonowych ażurowych, a także
na szczytach bloków (wykorzystując także przyległy chodnik) 208, 212
i ewentualnie 210.
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G0027 Wymiana ogrodzenia terenu PM 233 wraz z bramą wjazdową i furtką.
33 860,00
Lokalizacja - PM 233, ul. Kolumny 301.
Opis - Wymiana 190 mb starego ogrodzenia wraz z podmurówką oraz niesprawną
bramą wjazdową i furtką. Montaż ogrodzenia panelowego, bramy dwuskrzydłowej
i furtki.
G0028 Wykonanie placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego PM 36
100 000,00
Integracyjnego.
Lokalizacja - PM 36 Integracyjne, ul. Ceramiczna 7/9.
Opis - Wykonanie placu zabaw dla dzieci w wieku 3-8 lat. Zakup i montaż
zabawek i urządzeń z przeznaczeniem do zabaw i ćwiczeń ruchowych
i sprawnościowych.
G0029 Chodniki Ciołkowskiego.
402 500,00
Lokalizacja - Ul. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Paderewskiego
do ul. Strycharskiej wraz z częścią chodnika między posesją nr 3 przy
ul. Ciołkowskiego, a pawilonem handlowym Kapelusz Pana Anatola. Fragmenty,
na których do tej pory niewykonane zostały żadne prace związane z chodnikami.
Opis - Wykonanie wymiany chodnika wraz z krawężnikami.
G0030 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz z wyposażeniem siłowni
1 050 000,00
i ogrodzeniem terenu w ZSEiU, ul. Astronautów 19.
Lokalizacja - ZSEiU, ul. Astronautów 19.
Opis - Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22 m. W skład boiska wchodzą:
dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej,
ogrodzenie z bramą i dwiema furtkami, piłkochwyty, odwodnienie boiska, ławki,
kosze na śmieci, oświetlenie. Zakup sprzętu do siłowni. Naprawa ogrodzenia terenu
wokół budynku szkoły.
G0031 Lokatorzy z Górnej –Pikniki Rodzinne.
44 400,00
Lokalizacja - Skwer im. H. Dubaniewicza, ul. Paderewskiego, Strycharska.
Opis - Zadanie "Lokatorzy z Górnej - Pikniki Rodzinne" ma na celu ożywienie
przestrzeni zielonych oraz zorganizowanie czasu wolnego i zapewnienie
kulturalnych atrakcji mieszkańcom naszej dzielnicy w trakcie wybranych
weekendów w okresie wiosenno-letnim. Proponowany program artystyczny
i towarzyszące mu animacje będą dla całych rodzin atrakcyjną formą rekreacji
i edukacji na świeżym powietrzu w środku miasta.
G0032 Rewitalizacja Parku Sielanka.
1 480 000,00
Lokalizacja - Park Sielanka pomiędzy ul. Pabianicką i Cieszkowskiego.
Opis - Rewitalizacja Parku Sielanka: wykonanie oświetlenia parku, remont alejek,
przebudowa placu zabaw i pielęgnacja drzew i krzewów.
G0033 Goja Park – budowa placu zabaw z prawdziwego zdarzenia przy
426 100,00
ul. Gojawiczyńskiej.
Lokalizacja - Plac zabaw zlokalizowany byłby pomiędzy blokami 326
(ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312 (ul. Makuszyńskiego 7) oraz PM 117
(ul. Kadłubka 38).
Opis - Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci na wskazanym terenie,
zamontowanie urządzenia do zabaw oraz zagospodarowanie istniejącej górki.
G0034 Remont chodnika biegnącego wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego
274 800,00
do ul. Śląskiej).
Lokalizacja - Chodnik biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej pomiędzy
ul. Felińskiego a Śląską.
Opis - Demontaż starych płyt chodnikowych, wyrównanie podłoża pod nowy
chodnik oraz ułożenie nowych płyt wraz z obrzeżami.
G0035 Rewitalizacja skweru wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego
241 300,00
do ul. Śląskiej).
Lokalizacja - Teren zieleni biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej.
Opis - Utwardzenie istniejących alejek ziemnych znajdujących się w skwerku
zieleni wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). Ustawienie
koszy na śmieci oraz ławek.
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G0036 Goja Gym – budowa kompleksu 4 stanowisk do uprawiania ćwiczeń
92 200,00
na świeżym powietrzu wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej.
Lokalizacja - Stanowiska siłowni położone będą wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej
pomiędzy ul. Felińskiego a ul. Śląską na terenie pobliskiego skwerku.
Opis - Wybudowanie 4 stanowisk, na których znajdować się będzie po jednym
podwójnym urządzeniu siłowni zewnętrznej. Dodatkowo zainstalowane będą
urządzenia małej architektury.
G0037 Bezpieczne
56 000,00
przejście
na
skrzyżowaniu
ul.
Kruczkowskiego
z ul. Chłędowskiego.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Kruczkowskiego z ul. Chłędowskiego.
Opis - Projekt zakłada wymalowanie, na każdej z ulic skrzyżowania, pasów
dla pieszych oraz ustawienie znaków pionowych informujących o pasach.
Wyremontowanie chodników bezpośrednio sąsiadujących ze skrzyżowaniem.
G0039 Zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 10 przy
52 000,00
ul. Kadłubka 40.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Górna Filia 10, ul. Kadłubka 10.
Opis - Zakup wyposażenia bibliotecznego niezbędnego do świadczenia
jak najwyższych usług dla lokalnej społeczności.
G0040 Wymiana ogrodzenia PM 118 przy ul. G. Zapolskiej.
26 600,00
Lokalizacja - PM 118 przy ul. G. Zapolskiej.
Opis - Projekt zakłada demontaż starego ogrodzenia PM 118 oraz ułożenie nowego
różnokolorowego wraz z furtką oraz bramą wjazdową. Dodatkowo w ogrodzenie
wmontowane byłyby urządzenia do gier integracyjnych (tablice rysunkowe, tablica
"Kółko i krzyżyk", gra integracyjna językowa).
G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej
100 000,00
Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna, ul. Paderewskiego 11A.
Opis - Zakup książek nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
Łódź – Górna, ul. Paderewskiego 11A.
G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych
182 000,00
w budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”, ul. Felińskiego 7.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa", ul. A. Felińskiego 7.
Opis - W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych obejmujący m.in. poszerzenie i wymianę drzwi, wymianę
glazury, terakoty i armatury sanitarnej. Zamontowanie nowego oświetlenia
i wentylacji. W zakresie korytarzy planowane prace obejmują wymianę opraw
oświetleniowych, instalację oświetlenia awaryjnego, zamontowanie głównego
wyłącznika prądu, wyrównanie, pomalowanie ścian i sufitów.
G0045 Aktywny senior – zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone w Miejskiej
120 000,00
Przychodni „Dąbrowa”, ul. Tatrzańska 109.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa", ul. Tatrzańska 109.
Opis - Realizowany projekt składa się z dwóch części: 1) organizacji zajęć
sportowo-rekreacyjnych, 2) zakupu niezbędnego wyposażenia służącego realizacji
zajęć. Przychodnia w ramach posiadanej bazy lokalowej będzie organizowała
zajęcia sportowo rekreacyjne dla seniorów bez określenia dolnej i górnej granicy
wieku. Przewidujemy zajęcia ogólnousprawniające, ćwiczenia z piłkami, taśmami,
zajęcia na steperach, stacyjne. Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych
będziemy organizować zajęcia w terenie (np. nordic walking). Przewidujemy
organizację warsztatów tematycznych, muzykoterapię i jogę. Realizacja projektu
wymaga zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Zajęcia
będą prowadzone przez 5 dni w tygodniu dla dwóch lub trzech grup liczących
do 10 osób. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.
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G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności
240 000,00
rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.
Lokalizacja - Budynek Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.
Opis - Zadanie będzie polegało na dostosowaniu istniejącej infrastruktury
lokalowej do działalności rehabilitacyjnej. Prace inwestycyjne, remontowe
i modernizacyjne będą dotyczyły poszerzenia i wymiany drzwi, montażu glazury,
terakoty i armatury sanitarnej. Zamontowania opraw oświetleniowych i wentylacji.
Instalacji oświetlenia awaryjnego. Utworzona zostanie szatnia dla pacjentów,
rejestracja i zaplecze socjalne dla pracowników. W zakresie prac na zewnątrz
budynku zostanie przeprowadzony remont schodów wejściowych i pochylni
dla osób niepełnosprawnych.
G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej Przychodni
80 000,00
„Dąbrowa”, ul. Tatrzańska 109.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa", ul. Tatrzańska 109.
Opis - Głównym celem realizacji zadania jest podniesienie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych. Realizując projekt w tym zakresie chcemy skupić się na
doposażeniu placówki w zakresie wyposażenia medycznego, jak również
wyposażenia niemedycznego. Realizowany projekt przewiduje zakup leżanek
lekarskich, foteli i krzeseł dla Personelu i Pacjentów, zakup regałów, szaf i stolików
zabiegowych, parawanów i mebli medycznych.
G0048 Budowa brakującego fragmentu ul. Gładkiej na odcinku od ul. Jutrzenki
500 000,00
do ul. Jana Bożego.
Lokalizacja - ul. Gładka pomiędzy ul. Jutrzenki i Jana Bożego.
Opis - Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci oraz innych
mieszkańców osiedla poprzez wybudowanie nowego chodnika w miejscu ścieżki,
która jesienią i zimą zamienia się w błotnistą drogę.
G0049 Elewacja budynku PM 130, ul. Podhalańska 18.
130 000,00
Lokalizacja - PM 130, ul. Podhalańska 18.
Opis - Elewacja budynku PM nie była robiona od 12.10.1969 r. ściany budynku
popękane, łuszcząca farba, ubytki w murze stanowią zagrożenie
dla przebywających tam dzieci oraz osób odwiedzających przedszkole. Dzieci
bardzo dużo czasu spędzają w ogrodzie, na tarasie, a ubytki przy gzymsach - dachu
i okien są niebezpieczne.
G0050 Termomodernizacja budynku Żłobka 13, ul. Rogozińskiego 2.
450 000,00
Lokalizacja - ul. Rogozińskiego 2
Opis - Wykonanie termomodernizacji w skład, której wchodzi: docieplenie ścian,
dachu, wymiana c.o.
G0051 Plac Zabaw w Parku przy ul. Leczniczej – Dla Naszych Milusińskich.
371 880,00
Lokalizacja - Projekt dotyczy terenu istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim
przy Leczniczej w rejonie ulic Kasowa/Łukasińskiego.
Opis - Zadanie polega na wykonaniu nowego placu zabaw w miejscu dotychczas
istniejącego, a już mocno przestarzałego placu zabaw - wykonanie bezpiecznej
nawierzchni oraz zakup odpowiedniej ilości urządzeń służących dzieciom
do bezpiecznej zabawy. Dodatkowo w ramach zadania ustawione zostaną ławki,
stojaki i kosze na śmieci.
G0052 Ogród i taras wyremontujemy zaraz – PM 129.
97 239,82
Lokalizacja - PM 129, ul. Tatrzańska 100.
Opis - Modernizacja tarasu. Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w stoliki i ławki
dla dzieci oraz urządzenia ogrodowe (doposażenie placu zabaw).
G0053 Nowy chodnik na ul. Zagraniczna.
54 600,00
Lokalizacja - ul. Zagraniczna pomiędzy ul. Jutrzenki i Jana Bożego.
Opis - Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci oraz innych
mieszkańców osiedla poprzez wybudowanie nowego chodnika w miejscu ścieżki,
która jesienią i zimą zamienia się w błotnistą drogę.
G0054 Nowy chodnik na ul. Łazowskiego.
350 000,00
Lokalizacja - ul. Łazowskiego pomiędzy ul. Kongresową i Kosynierów Gdyńskich.
Opis - Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci oraz innych
mieszkańców osiedla poprzez wyremontowanie chodnika po północnej stronie ul.
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Łazowskiego. Chodnik nie jest remontowany od wielu lat i obecnie jest w fatalnym
stanie technicznym.
G0055

G0058

G0060

G0062

G0063

G0064

G0067

G0068

G0069

Wykonanie chodnika z kostki brukowej po obu stronach ul. Strycharskiej
między ul. Tuszyńską, a ul. Krakusa.
Lokalizacja - ul. Strycharska na odcinku między ul. Tuszyńską a ul. Krakusa.
Opis - Ułożenie chodnika z kostki brukowej po obu stronach ul. Strycharskiej wraz
z wymiana krawężników na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Krakusa oraz
wykonanie koryta w gruncie (odcinek 550 m). Stworzenie przejścia dla pieszych
na ul. Strycharskiej (na wysokości ul. Myśliwskiej).
Budowa ogrodzenia za bramkami na boisku do piłki nożnej przy Kościele
pw. Św. Łukasza i Floriana.
Lokalizacja - Boisko pomiędzy Kościołem pw. Św. Łukasza i Floriana
na ul. Strycharskiej, a skwerem im. H. Dubaniewicza.
Opis - Budowa ogrodzenia spowoduje, że gra w piłkę nożną będzie przyjemniejsza.
Piłka nie będzie poza boiskiem w momencie udanego lub nieudanego strzału
na bramkę. Ogrodzenie o wysokości 6 m i długości na całej szerokości boiska
za bramką.
Remont ogrodzenia. Remont ciągów komunikacyjnych.
Lokalizacja - Teren Żłobka 8, ul. Starorudzka 5/7.
Opis - Budowa chodnika z kostki wraz z ułożeniem krawężników i demontażem
starej nawierzchni, utwardzenie terenu. Likwidacja bramy i furtki i wymiana
na nowe.
Spowolnienie ruchu na ul. Cieszkowskiego.
Lokalizacja - Ul. Cieszkowskiego.
Opis - Spowolnienie ruchu na ul. Cieszkowskiego poprzez zamontowanie 5 szt.
progów spowalniających przed przejściami dla pieszych.
Wymiana chodnika oraz stworzenie miejsc postojowych (osiedle Ogniskowa).
Lokalizacja - Chodnik i miejsca postojowe wzdłuż ulicy przy posesji Ogniskowa 8.
Opis - Wymiana będącego w fatalnym stanie chodnika, z którego korzystają
mieszkańcy całej Łodzi, w szczególności zaś wszystkich bloków przy
ul. Ogniskowej. Stworzenie miejsc postojowych dla samochodów celem
udrożnienia przejezdności jezdni pomiędzy blokami Ogniskowa 8 i 5.
Ułożenie brakującego chodnika
na skrzyżowaniu Broniewskiego
i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.
Lokalizacja - Północno-zachodni róg ul. Broniewskiego i Tatrzańskiej.
Opis - Ułożenie brakującego fragmentu chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki.
Zakup mebli rekreacyjnych do ogrodu przy 5 DPS.
Lokalizacja - Ul. Podgórna 2/14, 5 DPS.
Opis - Zakup mebli rekreacyjnych do ogrodu 5 DPS.
Zielona Dębowa – rewitalizacja drzewostanu dębów czerwonych wraz
z krzewami wzdłuż 300-metrowego muru ul. Dębowej.
Lokalizacja - Ul. Dębowa na odcinku pomiędzy ulicami Przybyszewskiego
a Senatorską. Ulica o długości 300 metrów, wzdłuż której ciągnie się 200-metrowy
pas dębów czerwonych. Lokalizacja stanowi miejsce spacerów mieszkańców
okolicy pośród zieleni miejskiej, w skład której wchodzi aleja dębów przy ulicy
Dębowej.
Opis - Idea zadania polega na rewitalizacji okolicznego drzewostanu będącego
elementem zieleni miejskiej, który rozciąga się niemalże na całej długości
300-metrowej ulicy Dębowej. Zadanie oparte byłoby na pielęgnacji dębów,
rekultywacji trawników, a także na nasadzeniu w alei dobrze rozwiniętych drzew
tego samego gatunku oraz krzewów pnących wzdłuż muru.
Zadbajmy o Senatorską – rekultywacja pasa zieleni wzdłuż 500-metrowej
ulicy Senatorskiej, odcinek Kilińskiego - Sosnowa.
Lokalizacja - ul. Senatorska na odcinku pomiędzy ul. Kilińskiego a Sosnową.
Opis - Idea zadania polega na rekultywacji pasów zieleni, jako elementu zieleni
miejskiej w centrum miasta. Zadanie oparte byłoby na pielęgnacji lub odtworzeniu
trawników, a także na nasadzeniu dobrze rozwiniętych drzew oraz krzewów
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stanowiących ograniczenia dla parkujących samochodów wzdłuż ulicy
Senatorskiej.
Utworzenie pracowni komputerowej w PG 41.
Lokalizacja - PG 41.
Opis - W ramach realizacji zadania planowana jest modernizacja sali lekcyjnej,
która w pierwszej kolejności obejmie malowanie ścian i sufitów, oraz wymianę
drzwi i wykładziny. Zostanie również położona nowa instalacja elektryczna
i okablowanie strukturalne, pozwalająca na podłączenie wszystkich komputerów
do Internetu. Na koniec pracownia zostanie wyposażona w nowe meble,
komputery, tablicę interaktywną itp.
Park na Górnej – etap 2 – tor rowerowy pumptrack, wybieg dla psów,
urządzenia zabawowe, dużo zieleni.
Lokalizacja - Obręb G-44, 542/7, 213/6, 213/7, 211/4, 211/5.
Opis - Kontynuacja budowy "Parku na Górnej" (etap 1 projektu), polegająca
na dalszej rozbudowie placu zabaw, utworzeniu 2 boisk (piłka nożna
i wielofunkcyjne) oraz urozmaiceniu terenów zielonych.
Park na Górnej – etap 1 – trasy dla biegaczy i rolek, wyjątkowy plac zabaw
i dużo zieleni.
Lokalizacja - Obszar pomiędzy ul: Stanisławy Leszczyńskiej, Cegielnianą
i Ustronną. Jest to teren o wielkości ok. 110x250 m, powierzchnia ok. 27 200 m 2.
(G-44 - 542/10, 543/1, 215/1, 226/15, 226/5, 224/47, 224/26, 226/6).
Opis - Utworzenie parku z funkcją rekreacyjno-sportową w bezpośrednim
sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Teren niezagospodarowany proponujemy
przekształcić w bardzo „zielony" obszar zachęcający do spacerów. Na terenie parku
ma się znajdować duży plac zabaw, górka do zjeżdżania na sankach / rowerach,
całość okrążona trasą biegową z torem rolkowym.
Rower miejski – kierunek południe.
Lokalizacja - Proponowana lokalizacja stacji powinna znajdować się na obszarze
Łódź Górna, w przybliżeniu w strefie ograniczonej ulicami: Przybyszewskiego Rzgowska - Kolumny. Lokalizacja stacji powinna uzupełniać system roweru
publicznego w tej części Miasta i jednocześnie być rozmieszczona w sposób
optymalny z punktu widzenia użytkownika rachunku ekonomicznego systemu.
W przypadku realizacji zadania G0073 lokalizacje stacji zostaną ustalone przez
Komitet Sterujący dla systemu Łódzki Rower Publiczny przy udziale
wnioskodawcy.
Opis - Budowa 10 stacji (100 rowerów, 150 stanowisk) w ramach systemu roweru
miejskiego.
Lokatorska pełna orzechów – etap II.
Lokalizacja - ul. Lokatorska.
Opis - Zadanie obejmuje montaż obrzeży trawnikowych wzdłuż ul. Lokatorskiej.
Zielone torowisko - Paderewskiego.
Lokalizacja - Torowisko wzdłuż ul. Paderewskiego na odcinku Rzgowska - Rondo
Lotników Lwowskich.
Opis - Zadanie polega na montażu mat z rozchodnikiem naskalnym na wzór
torowiska z ul. Narutowicza (odcinek POW - Sienkiewicza).
Rewitalizacja skweru im. H. Dubaniewicza – Etap I.
Lokalizacja - Skwer im. H. Dubaniewicza.
Opis - Projekt zakłada rewitalizację skweru obejmującą: remont placu zabaw wraz
z fontanną oraz siłowni, budowę bulodromu, wymianę nawierzchni najbardziej
zniszczonych chodników oraz mebli miejskich.
Wykonanie miejsc postojowych ekologicznych wzdłuż ul. Podgórnej
na odcinku od nr 60 do nr 74.
Lokalizacja - Wykonanie miejsc postojowych ekologicznych wzdłuż ul. Podgórnej
(strona parzysta) od nr 60 do nr 74.
Opis - Montaż ażurowych płyt betonowych na pasie zdewastowanego trawnika.
Po montażu należy dokonać wysiewu trawy. Wykonanie dokumentacji projektowej
do planowanego zadania.
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G0078 Przebudowa ul. Pięknej na odcinku od al. Politechniki do ul. Cieszkowskiego
1 419 000,00
w zakresie odwodnienia, oświetlenia, nawierzchni jezdni, miejsc postojowych,
chodnika, terenów zielonych.
Lokalizacja - ul. Piękna.
Opis - Przebudowa całej ulicy wraz z nawierzchnią jezdni, odwodnieniem,
oświetleniem, chodnikiem i terenami zielonymi.
G0079 Kompleks sportowy przy SP 174 przy ul. Gałczyńskiego 6.
1 500 000,00
Lokalizacja - SP 174, ul. Gałczyńskiego 6.
Opis - Wykonanie kompleksu sportowego przy SP nr 174 składającego się z: boisk
do piłki ręcznej i nożnej oraz do siatkówki i koszykówki; bieżni lekkoatletycznej;
miasteczka ruchu drogowego oraz siłowni plenerowej z miejscem do gry w tenisa
stołowego i szachów. Boiska i bieżnia będą wykonane z nawierzchni
poliuretanowej.
G0080 Przebudowa ul. Wyższej na odcinku północ-południe.
1 156 000,00
Lokalizacja - ul. Wyższa - działki 46/8 oraz 36/31 w obrębie G-17.
Opis - Zerwanie starej nawierzchni ul. Wyższej i budowa nowej z betonowej kostki
brukowej na podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem. Budowa
nowych miejsc parkingowych z kostki betonowej i z kostki ażurowej także dla osób
niepełnosprawnych oraz przebudowa starych. Reorganizacja i przebudowa
chodników z kostki brukowej. Poszerzenie, odwodnienie oraz doświetlenie ulicy.
G0081 Budowa specjalnych przyrządów do treningu kalistenicznego w Borku
130 000,00
Lissnera.
Lokalizacja - Borek Lissnera przy ul. Karpackiej.
Opis - Wyznaczenie miejsca montażu przyrządów, wkopanie i zamontowanie
przyrządów w miejscu docelowym.
G0083 Remont podłóg i ścian wew. w Żłobku 17 przy ul. Siarczanej 11.
50 000,00
Lokalizacja - Wnętrze Żłobka Miejskiego 17 przy ul. Siarczanej 11.
Opis - Zadanie obejmuje prace związane z przygotowaniem podłoża i malowaniem
ścian. W ramach zadania zostaną naprawione lub wymienione podłogi
w pomieszczeniach żłobka.
G0086 Centrum Rekreacyjno-Sportowe bez barier.
415 000,00
Lokalizacja - Teren szkolnego boiska przy SP 109, ul. Pryncypalna 74.
Opis - Projekt jest pomyślany, jako przystosowanie Centrum RekreacyjnoSportowego dla potrzeb niepełnosprawnych oraz uzupełnienie istniejącej
infrastruktury.
G0087 Budowa oświetlenia na istniejących słupach na ul. Holowniczej na odcinku
15 000,00
od nr 24 do nr 30.
Lokalizacja - Ul. Holownicza od nr 24 do nr 30.
Opis - Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach.
G0088 Przebudowa ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Holowniczej
1 460 000,00
do ul. Odrzańskiej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i urządzeń
odwadniających jezdnię.
Lokalizacja - Ul. Hoffmanowej.
Opis - Budowa drogi wraz z odwodnieniem oraz dokumentacją projektową.
G0089 Termomodernizacja i wymiana instalacji elektrycznej.
1 350 000,00
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29.
Opis - Termomodernizacja - docieplenie ścian budynku, wymiana instalacji
grzewczej i instalacja wentylacji mechanicznej, wymiana instalacji elektrycznej.
G0090 Położenie spowalniaczy ruchu na ul. Śląskiej na odcinku: ul. Lodowa –
54 000,00
Młynek – 4 szt.
Lokalizacja - Ul. Śląska na odcinku ul. Lodowa - Młynek - 4 szt.
Opis - Położenie progów zwalniających na odcinku ul. Śląskiej od ul. Lodowej
do ul. Młynek powinny być położone w następujących miejscach przy
ul: Przedborskiej, Sosnowieckiej, Kowalszczyzny, Przyjacielskiej. w/w inwestycja
znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów na wąskiej
ul. Śląskiej, którzy licznie przychodzą do parku "Młynek" z osiedla "Dąbrowa"
poza tym ograniczy ilość samochodów przejeżdżających ul. Śląską z okolic Łodzi
(Bronisin, Wiskitno).
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G0091 Bezpieczne ulice Chocianowicka, Łaskowice i Sanitariuszek - nowe przejścia
26 000,00
dla pieszych oraz modernizacja przejść istniejących.
Lokalizacja - Miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych
autobusu linii 68:ul.Chocianowicka, Łaskowice i Sanitariuszek.
Opis - Modernizacja 6 istniejących przejść dla pieszych na ul. Chocianowickiej,
Łaskowice i Sanitariuszek oraz wydzielenie 2 nowych przejść dla pieszych na ul.
Chocianowickiej (przy przystankach autobusowych). Odmalowanie wszystkich
przejść w sposób wzmacniający ich widoczność (w kolorze czerwono-białym) wraz
z dodatkowymi znakami na jezdni.
G0092 Ul. Odrzańska ulicą miejską od początku do końca.
400 000,00
Lokalizacja - ul. Odrzańska między ul. Hoffmanowej i Retmańską.
Opis - Utwardzenie (wyasfaltowanie) 100-metrowego odcinka ul. Odrzańskiej
między ul. Hoffmanowej i ul. Retmańską.
G0093 „Aktywator” - zespół instalacji i urządzeń rekreacyjnych i treningowych
487 000,00
służących aktywizacji społecznej i ruchowej Seniorów.
Lokalizacja - Teren przyległy do budynku Miejskiej Przychodni "Chojny"
ul. Rzgowskiej 170.
Opis - Projekt „Aktywator" zakłada przekształcenie terenu przyległego
do Miejskiej Przychodni „Chojny" w taki sposób, aby służył Mieszkańcom Łodzi,
była elementem promocji zdrowia rozumianego jako dobrostan fizyczny,
psychiczny i społeczny oraz atrakcyjnym elementem miejskiej przestrzeni
publicznej. Planowane jest utworzenie kompleksu urządzeń treningowo rehabilitacyjnych, miejsc służących aktywnemu wypoczynkowi oraz integracji
i aktywizacji społecznej.
G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.
1 450 000,00
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest Park na Młynku, czyli obszar zieleni
miejskiej położony wzdłuż zbiornika wodnego w dolinie rzeki Olechówka
w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna, między ulicami Młynek,
Bławatną i Śląską. Park jest położony blisko osiedli takich jak Wiskitno, Olechów,
Janów i Dąbrowa (Nr działek 48/15, 48/16, 48/10, 107 w obrębie G-19).
Opis - Głównym celem zadania jest kontynuacja rewitalizacji parku na Młynku
(II etap). Do budżetu 2015 został zgłoszony projekt Rewitalizacji Parku na Młynku,
który nie może być w pełni zrealizowany ze względu na przekroczenie założonego
budżetu. W II etapie rewitalizacji planowany jest montaż nowych ławek,
śmietników, latarni solarnych, grilli miejskich oraz budowa siłowni zewnętrznej.
Środki uzyskane z budżetu obywatelskiego zostaną również wykorzystane
na dokończenie budowy ścieżek w północnej części parku, oraz wymianę
nawierzchni istniejącego parkingu przy ul. Śląskiej i wybudowanie dwóch nowych
miejsc postojowych.
G0097 Budowa dojazdu i parkingu dla bloków 5 i 7 przy ul. Gersona.
314 000,00
Lokalizacja - ul. Gersona 5 i 7 .
Opis - Zadanie polegałoby na utworzeniu dojazdu do bloków 5 i 7 na ul. Gersona
na osiedlu Chojny Dąbrowa. Do dojazdu dołączonych byłoby 20 miejsc
parkingowych ogólnodostępnych. Dojazd i parking byłyby wykonane z płyt
ażurowych na podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem wraz
z ułożeniem krawężników/obrzeży oraz wykonaniem koryta w gruncie (budowa
w pasie drogowym ulicy).
G0099 Budowa parkingu samochodowego wraz z dojazdem i chodnikiem przy
240 000,00
ul. Podhalańskiej 16.
Lokalizacja - Ul. Podhalańska 16, między blokiem 728 a ogródkami działkowymi.
Opis - Zadanie obejmuje budowę parkingu samochodowego oraz fragmentu drogi
dojazdowej z ażurowych płyt betonowych, a także chodnika z kostki brukowej oraz
zasadzenia kilku krzewów oddzielających blok 728 od miejsc parkingowych.
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G0100 Teren aktywnego wypoczynku przy ul. Leszczyńskiej i Ustronnej - początek
400 000,00
Błękitno-Zielonej Sieci na południu Łodzi.
Lokalizacja - Zadanie zlokalizowane jest pomiędzy ulicami Ustronną,
Leszczyńskiej i Przednią, na terenie obejmującym istniejące już, ale zdewastowane
dwa boiska - do piłki nożnej oraz do koszykówki.
Opis - Powstanie placu zabaw, skate spotu, siłowni, modernizacja już istniejących
boisk do piłki nożnej i koszykówki, uporządkowanie terenu na powierzchni l,5 ha.
Zadanie rozpocznie realizację Błękitno-Zielonej Sieci Łodzi na południu miasta,
przyjętej w Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Zadanie będzie
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców północno-wschodniej, jak i południowozachodniej strony Trasy Górna.
G0101 Przebudowa ul. Iłowej.
1 270 000,00
Lokalizacja - Ul. Iłowa.
Opis - Sfinansowanie projektu technicznego i wykonania nawierzchni asfaltowej
na ul. Iłowej.
G0102 Budowa nawierzchni z płyt typu Jumbo na ul. Gościniec na odcinku 800 m
899 000,00
od ul. Mozaikowej do nr 242.
Lokalizacja - Ul. Gościniec (najbliższa posesja nr 199) od ul. Mozaikowej (most
na rzece) do nr 242 (w stronę granicy miasta).
Opis - Budowa nawierzchni z płyt typu Jumbo na odcinku 800 m
od ul. Mozaikowej do nr 242 poprzez korytowanie powierzchni, wykonanie
podbudowy, wykonanie nawierzchni poprzez ułożenie płyt typu Jumbo podwójnie
zbrojonych (75x100x12) o szerokości ok. 4 m i dł. 800 m.
G0103 Sygnalizacja „na żądanie” ul. Św. R. Kalinowskiego przy SP 130, ul. Gościniec
500 000,00
1.
Lokalizacja - ul. Św. R. Kalinowskiego przy SP 130, ul. Gościniec 1.
Opis - Montaż sygnalizacji świetlnej "na żądanie" dla osób pieszych
przechodzących ul. Św. R. Kalinowskiego przy SP 130 ul. Gościniec 1.
G0104 Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy Socjoterapeutycznej przy
30 000,00
ul. Kaliskiej 25/27.
Lokalizacja - Świetlica Socjoterapeutyczna TPD, ul. Kaliska 25/27.
Opis - Zadanie polega na doposażeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży - Świetlicy Socjoterapeutycznej TPD Łódź-Górna działającej przy
ul. Kaliskiej 25/27 - w sprzęt audiowizualny, meble, pomoce dydaktyczne,
materiały do zajęć.
G0105 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą wraz z oświetleniem przy
1 450 000,00
ul. Paradnej.
Lokalizacja - Działka G27-758/7 przy ul. Paradnej.
Opis - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną.
Na obiekcie w godzinach popołudniowych organizowane będą treningi piłkarskie.
W godzinach rannych obiekt dostępny będzie do użytku szkół, znajdujących się
w okolicach boiska. Boisko będzie również otwarte dla mieszkańców osiedla,
w tym dzieci i młodzieży.
G0106 Montaż 10 szt. kamer w parku położonym przy ul. Kolumny i Grójeckiej.
183 830,00
Lokalizacja - Park położony przy ul. Kolumny i Brójeckiej.
Opis - Montaż 10 szt. kamer w parku położonym przy ul. Kolumny i Grójeckiej
oraz rejestratora w PM 233 przy ul. Kolumny 301.
G0107 Wykonanie projektu i założenie lamp oświetleniowych na ul. Bronisin od nr 52
100 000,00
do nr 59.
Lokalizacja - Ul. Bronisin od nr 52 do nr 59.
Opis - Wykonanie projektu i faktyczne założenie opraw oświetleniowych
na odcinku ulicy Bronisin jw.
G0109 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Budowlanej w Osiedlu
40 000,00
„Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - Ul. Budowlana od ul. Królewskiej do ul. Tuszyńskiej.
Opis - Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych z obrzeżami na nowe w ciągu
pieszym.
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G0110 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Potulnej w Osiedlu
42 000,00
„Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - Ul. Potulna od ul. Królewskiej do ul. Rzgowskiej.
Opis - Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych z obrzeżami na nowe w ciągu
pieszym.
G0111 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Strażackiej w Osiedlu
177 000,00
„Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - Ul. Strażacka od ul. Kongresowej do ul. Rzgowskiej.
Opis - Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych z obrzeżami na nowe w ciągu
pieszym.
G0112 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Sarmackiej w Osiedlu
151 000,00
„Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - Ul. Sarmacka od ul. Obszernej do ul. Rzgowskiej.
Opis - Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych z obrzeżami na nowe w ciągu
pieszym.
G0113 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Tuszyńskiej w Osiedlu
140 000,00
„Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - Ul. Tuszyńska od ul. Strażackiej do ul. Kosynierów Gdyńskich.
Opis - Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych z obrzeżami na nowe w ciągu
pieszym.
G0114 Wykonanie nawierzchni asfaltowej i wymiana nawierzchni chodnika
1 438 000,00
z obrzeżami na ul. Rolniczej w Osiedlu „Wigilijna” i Chojny Park”.
Lokalizacja - Ul. Rolnicza od ul. Konopnickiej do ul. Ideowej.
Opis - Wykonanie nawierzchni asfaltowej i wymiana zniszczonych płyt
chodnikowych z obrzeżami na nowe w ciągu pieszym.
G0115 Jedyny na Osiedlu Nowe Rokicie plac zabaw dla małych i trochę większych.
336 115,00
Lokalizacja - Teren między ul. Brzozowskiego 7/9, Komfortowej 2/4,
Rogozińskiego 10/12; działka nr 15/11 w obrębie G-10.
Opis - Jedyny ogrodzony plac zabaw na osiedlu przyjazny rodzinie z małymi
dziećmi, włączając dzieci około pierwszego roku życia. Bezpieczne, komfortowe
miejsce odpoczynku i zabaw dla całych rodzin. Miejsce umożliwi dzieciom zabawę
na zastawach zabawowo- sprawnościowych pobudzających rozwój oraz na zabawę
na wyznaczonym terenie zamiast siedzenia pod blokiem bez narzędzi do zabawy.

c) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na
2016 r. w rejonie Polesie.
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P0002

Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.
Lokalizacja - Kasprzaka, Zielona, Żeligowskiego, Gdańska, Więckowskiego,
1 Maja, 22 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego.
Opis - Nasadzenie dużych (nie gatunków miniaturowych) drzew w chodniku
uzupełniające wycięte elementy szpaleru drzew wzdłuż ulic: Kasprzaka, Zielonej,
Żeligowskiego, Gdańskiej, Więckowskiego, 1 Maja, 22 Pułku Strzelców
Kaniowskich, Pogonowskiego.
Wymiana ogrodzenia wraz z wymianą podmurówki ze słupkami, przęsłami
oraz wymianą furtki przy PM 165.
Lokalizacja - PM 165, ul. Hufcowa 14.
Opis - Wymiana podmurówki ze słupkami i przęsłami, wymiana furtki oraz
wycięcie części roślinności.
Doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia do zabaw dla dzieci
i młodzieży od 3 do 15 lat.
Lokalizacja - Plac zabaw przy ul. Pietrusińskiego 25/27/29.
Opis - Wybranie, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw. Proponowane

P0003

P0004
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urządzenia: huśtawka, huśtawka wagowa 2 szt., drabinka linowa, ptasie gniazdo,
zestaw zabawowy 2 szt.
P0005

P0006

P0008

P0009

P0011

P0012

P0013

P0014

Mini parking na 3 samochody osobowe.
Lokalizacja - Osiedle Koziny na ul. Pietrusińskiego (narożnik tej ul. z drogą bez
nazwy prowadzący od ul. Pietrusińskiego do ul. Odolanowskiej). Jest tam miejsce
na 3 samochody osobowe.
Opis - Wybudowanie parkingu na trzy samochody osobowe.
Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników (strona południowa)
ul. Lorentza.
Lokalizacja - Remont nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Lorentza.
Opis - Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Lorentza.
Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.
Lokalizacja - Uroczysko Lublinek.
Opis - Projekt zakłada doposażenie terenu, głównie przy stawie Bielice,
w podstawowe urządzenia zagospodarowania rekreacyjnego (ławki z kłód, kosze
na śmieci). W celu poprawy bezpieczeństwa teren objęty zostanie monitoringiem
w formie stałych patroli, głównie konnych umundurowanych funkcjonariuszy
Straży Miejskiej. Dofinansowane zostanie bieżące utrzymanie terenu.
Remont chodników oraz montaż nowych wiat przystankowych na pętli
Zdrowie.
Lokalizacja - Pętla tramwajowa Zdrowie.
Opis - Zadanie zakłada wymianę chodników wokół pętli Zdrowie, wyniesienie
peronów przystankowych oraz montaż nowych wiat przystankowych.
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej w SP 11.
Lokalizacja - SP 11, ul. Hufcowa 20a, ogród szkolny, budynek szkolny, teren
komunikacyjny wokół szkoły.
Opis - W ramach realizacji zadania dokonamy poprawy infrastruktury
zewnętrznego placu zabaw znajdującego się w ogrodzie szkolnym, wewnętrznych
placów zabaw znajdujących się na I i II piętrze budynku szkoły oraz zamontujemy
monitoring wizyjny wraz z dodatkowym oświetleniem terenu szkoły wzdłuż
ciągów komunikacyjnych, jak również w ogrodzie szkolnym.
Bawmy się bezpiecznie- odpoczywajmy aktywnie.
Lokalizacja - Obszar pomiędzy ulicami Krańcową i Rokitny.
Opis - Zadanie polega na wybudowaniu w Osiedlu Zdrowie-Mania placu zabaw
dla dzieci i młodzieży, na którym znalazłyby się podstawowe elementy- dla dzieci
młodszych huśtawki, zjeżdżalnie, kiwaki, dla dzieci starszych - ścianki
wspinaczkowe, domki itp., tablica do gry w piłkę koszykową, podstawowe
elementy skateparku. Dla seniorów siłownia plenerowa.
Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".
Lokalizacja - Teren dawnej pętli Bratysławska w sąsiedztwie ulic: Bratysławska,
Waltera-Janke i Nad Karolewką.
Opis - Teren dawnej pętli Bratysławska po realizacji inwestycji trasy WZ
pozostaje nieużytkowany. W okolicy brakuje nowoczesnego, bezpiecznego placu
zabaw dla dzieci zamieszkujących okoliczne osiedla. Warto zorganizować plac
zabaw, którego główną atrakcją będzie statek: dajmy dzieciom wielką ŁÓDŹ
do zabawy. Więcej informacji https://www.facebook.com/petlabratyslawska
Modernizacja pracowni informatycznej w PG 22.
Lokalizacja - PG 22, ul. Kusocińskiego 100.
Opis - Pracownia komputerowa wyposażona jest w 12 stanowisk. Dziesięcioletnie
komputery nie spełniają ciągle rosnących wymagań, co uniemożliwia prowadzenie
lekcji i zajęć dodatkowych na właściwym poziomie. Ze względu na liczebność
grup i awaryjność sprzętu trudne jest zapewnienie każdemu uczniowi stanowiska
pracy. Sale informatyczne oraz zaplecze wymagają remontu: malowania oraz
wymiany podłóg i oświetlenia.
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Remont i modernizacja dojazdu do szkół i parkingu przy SP 44 i PG 22.
Lokalizacja - Obszar realizacji zadania obejmuje teren przyległy do budynku SP
44 i PG 22 przy ul. Kusocińskiego 100. Teren jest nieogrodzony, otoczony
zabudową mieszkaniową i terenami zielonymi.
Opis - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Budowa chodnika,
parkingu dla samochodów osobowych, zmodernizowanego parkingu rowerowego,
zainstalowanego monitoringu.
Nowe boisko to dla dzieci wszystko - przebudowa placu zabaw, boisk
sportowych na terenie istniejącego obiektu przy ul. Kasprzaka 20.
Lokalizacja - Teren między blokami mieszkalnymi przy ul. Kasprzaka 20.
Opis - Planujemy wykorzystać istniejącą bazę do stworzenia kompleksu 2 boisk
sportowych i placu zabaw wyposażonego w nowoczesne urządzenia dla dzieci
i młodzieży od 3 do 15 lat. Jedno z boisk będzie zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem do gry w piłkę nożną przy zmienionej nawierzchni z piaskowożużlowej na poliuretanową. Drugie boisko zamiast do koszykówki chcemy
przeznaczyć do gry w siatkówkę również z wymianą nawierzchni
na poliuretanową. Plac zabaw chcemy doposażyć w nowe urządzenia zabawowe,
zamontować piłko-chwyty, zaś teren w całości odgrodzić.
"Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportoworekreacyjnego.
Lokalizacja - Działka zlokalizowana przy PG 22, ul. Kusocińskiego 100.
Opis - Budowa obiektu sportowego pod nazwą "Strefa Aktywności dla zdrowia".
Zadanie służy stworzeniu obiektu sportowo-rekreacyjnego służącego
mieszkańcom oraz uczniom okolicznych szkół. Kompleks obejmuje korty
tenisowe, strefę fitness, boisko do siatkówki plażowej oraz bieżnię. Strefa fitness
to przyrządy do ćwiczeń pozwalające każdemu niezależnie od wieku podnosić
swoją sprawność fizyczną na świeżym powietrzu.
Wykonanie termoizolacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej
schroniska dla bezdomnych mężczyzn.
Lokalizacja - Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Nowe Sady 17.
Opis - Ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej.
Utworzenie trasy rekreacyjnej Teofilów-Zdrowie na odcinku ul. Bronowa okolice rzeki Bałutki.
Lokalizacja - Ul. Bronowa oraz nieużytki przylegające do rzeki Bałutki
(do ul. Siewnej).
Opis - Utworzenie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Bronowej oraz wzdłuż rzeki
Bałutki. Przekształcenie nieużytków w teren parkowy, miejsce odpoczynku
i rekreacji.
Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku
na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park na Zdrowiu – al. Retkińska.
Opis - Amortyzowana ścieżka dla biegaczy i naprawa nawierzchni asfaltowej
w Parku na Zdrowiu po obu stronach alei będącej przedłużeniem ul. Retkińskiej.
Boisko wielofunkcyjne typu Orlik.
Lokalizacja - Teren przylegający do SP 46 ul. Żwirki 11/13.
Opis - Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową.
Zagospodarowanie terenu: boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki i innych
gier zespołowych, bieżnia, budynek gospodarczy - przechowalnia sprzętu, szatnia,
sanitariaty, oświetlenie, ogrodzenie i monitoring obiektu, ławki dla widzów.
Workout Park w Poniatowskim. sprawdź:
www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja - Północna część Parku im. J. Poniatowskiego Lokalizacja
geograficzna między 51, 755422/19, 438761 a 51, 755422/19, 441840.
Opis - Zadanie polega na zbudowaniu niewielkiej i niedrogiej instalacji sportowej,
przeznaczonej dla osób w każdym wieku. Workout Park umożliwia ćwiczenie siły
i wytrzymałości całego ciała, przy użyciu własnego ciężaru (kalistenika). W skład
wchodzą drążki, drabinki, obręcze. Nawierzchnia wykonana jest z mat gumowych,
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zwiększa funkcjonalność i bezpieczeństwo.
P0023
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Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz", ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS, przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
Opis - Nowy stół rehabilitacyjny 3-sekcyjny z elektrycznie regulowaną
wysokością blatu oraz elektryczną regulacją poszczególnych sekcji blatu, będzie
wykorzystany do szerokiej gamy masaży oraz innych zabiegów, które oferuje nasz
gabinet fizykoterapii.
Zakup aparatu do terapii falami uderzeniowymi dla DPS "Włókniarz",
ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
Opis - Terapia falami uderzeniowymi (STW) jest jedną z najskuteczniejszych
terapii przeciwbólowych układu mięśniowo-szkieletowego. W/w aparat poszerzy
profesjonalną gamę zabiegów, które oferuje nasz gabinet.
Zakup aparatu do terapii skojarzonej dla DPS "Włókniarz",
ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
Opis - Aparat do terapii skojarzonej ( elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii,
magnetoterapii) służy do przeprowadzania szerokiej gamy zabiegów oraz
elektrodiagnostyki. Pozwala na pracę terapeutyczną z wykorzystaniem
najpopularniejszych rodzajów fizykoterapii i będzie wykorzystywany do szerokiej
gamy zabiegów, które oferuje nasz gabinet.
Zakup aparatu do do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz",
ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
Opis - Diatermia krótkofalowa to aparat typu "terapuls" do terapii polem
elektromagnetycznym o wysokiej częstotliwości. Wskazania do zastosowania
diatermii krótkofalowej to stany zapalne, choroba zwyrodnieniowa stawów,
zmiany pourazowe, leczenie ran, reumatoidalne choroby zwyrodnieniowe stawów,
zmiany pourazowe, leczenie ran, nerwobóle, neuralgie. Zabiegi diatermii
krótkofalowej od wielu lat uważane są za bardzo skuteczne w dziedzinie
fizjoterapii. W/w aparat poszerzy profesjonalną gamę zabiegów, które oferuje nasz
gabinet.
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej od ul. gen. Waltera-Janke
do ul. gen. Maczka.
Lokalizacja - Inwestycja zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta
obejmująca rejon ulic: Waltera-Janke, Pienistej, Dennej oraz gen. Maczka.
Opis - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej od ul. gen. Waltera-Janke
do ul. gen. Maczka, po południowej stronie ul. Pienistej - do ul. Dennej, następnie
po północnej stronie ul. Pienistej - od ul. gen. Maczka, o łącznej dł. ok. 1,4 km.
Remont i modernizacja ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych
przy Żłobku 21 przy ul. Marusarzówny 9.
Lokalizacja - Żłobek 21, ul. Marusarzówny 9.
Opis - a) poszerzenie bramy wjazdowej, b) naprawa furtek (2 sztuki), c) remont
słupów betonowych utrzymujących bramę i furtki, d) remont podmurówki wokół
ogrodzenia, e) remont chodników wokół budynku żłobka.
Wyposażenie sali ćwiczeń oraz gabinetu fizykoterapii w DPS "Włókniarz",
ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Sala ćwiczeń oraz gabinet fizykoterapii w DPS "Włókniarz",
ul. Krzemieniecka .
Opis - Zakup wyposażenia do sali ćwiczeń oraz gabinetu fizykoterapii umożliwi
poszerzenie oferowanych zabiegów fizykoterapeutycznych o możliwość
prowadzenia profesjonalnych zabiegów, ćwiczeń i gimnastyki w celu leczniczego
usprawnienia schorzeń narządów ruchu w szczególności przy dolegliwościach
ortopedycznych, reumatoidalnych i neurologicznych - które bardzo często
występują u osób w podeszłym wieku.
Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.
Lokalizacja - PG 26, al. 1 Maja 89.
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Opis - Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej, który zagraża zdrowiu i
bezpieczeństwu dzieci podczas zajęć wychowania fizycznego.
P0032

P0033

P0034

P0035

P0036

P0037

P0038

P0039

P0040

Przyszkolne boisko do piłki nożnej z siedziskami dla kibiców oraz bieżnia
lekkoatletyczna ze skocznią.
Lokalizacja - Teren PG 26, al. 1 Maja 89.
Opis - Przyszkolne boisko z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, bieżnia
lekkoatletyczna ze skocznią oraz siedziska dla kibiców.
Komputerowe Centrum Edukacyjne "Przeciw wykluczeniu cyfryzacyjnemu".
Lokalizacja - Budynek główny ZSP 19, ul. Żeromskiego 115.
Opis - Komputerowe Centrum Edukacyjne "Przeciw wykluczeniu
cyfryzacyjnemu" będzie służyć społeczności łódzkiej, głównie osób starszych.
Będzie ono służyć fachową pomocą, która wskaże tym osobom właściwy sposób
oraz zachęcać do korzystania z nowoczesnych technologii internetowych.
Szkolenia i porady będą darmowe.
Zakup rocznej prenumeraty czasopism oraz urządzeń multimedialnych
i e-czytników dla użytkowników MBP Łódź Polesie, ul. Struga 33.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie ul. Struga 33.
Opis - Zadanie polegałoby na zakupie czasopism oraz multimedialnych urządzeń
do odczytu e-treści do sieci filii bibliotecznych MBP Łódź Polesie. Z szerokiej
oferty prenumeraty (gazet i czasopism w wersji papierowej i elektronicznej) oraz
urządzeń do odczytu tekstów elektronicznych będą mogli skorzystać wszyscy
mieszkańcy: dzieci, młodzież i dorośli.
Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.
Lokalizacja - PG 21, ul. Balonowa 1.
Opis - Zadaniem projektu jest stworzenie 2 laboratoriów językowych, a także
doposażenie i modernizacja istniejących pracowni języków obcych. Inteligentne
rozwiązania edukacyjne to kwestia niezwykle ważna w XXI wieku. Dzięki nim,
wiedza przekazywana uczniom, jest lepiej przez nich przyswajana zaś lekcje stają
się prawdziwą przygodą.
Modernizacja (remont) drogi osiedlowej oraz utworzenie (uporządkowanie)
miejsc parkingowych.
Lokalizacja - Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. Wapiennej
30/41, 45/47, 49/51 i ul. Ossowskiego 10, 12, 14.
Opis - Remont drogi osiedlowej i utworzenie miejsc parkingowych.
Termomodernizacja budynku Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych oraz naprawa terenu wokół przychodni.
Lokalizacja - Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych,
ul. A. Struga 86.
Opis skrócony - 1. Termoizolacja budynku z naprawą elewacji. 2. Remont
i naprawa powierzchni wokół budynku przychodni (naprawa chodników,
wytyczenie miejsc parkingowych, remont ogrodzenia - rekultywacja terenów
zielonych wokół budynku).
Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.
Opis - Zakup nowej maszyny do odświeżania lodu, popularnie zwanej rolbą,
na lodowisko RETKINIA.
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.
Opis - Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia,
w okresie styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień 2016 r.
Remont amfiteatru w Parku im. J. Piłsudskiego.
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego.
Opis - Remont amfiteatru w Parku im. J. Piłsudskiego będzie obejmował
kompleksowy remont obiektu wraz z m.in.. wymianą okien, drzwi, naprawą
dachu, schodów, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
wymianą podłóg na zapleczach, remontem elewacji, nawierzchni asfaltowej przed
muszlą oraz wymianą ławek dla publiczności. Monitoring obiektu.
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Remont i rozbudowa amfiteatru w Parku im. ks. J. Poniatowskiego - wraz
z zagospodarowaniem otoczenia.
Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego.
Opis - Zadanie dotyczy przebudowy sceny, remontu ścian amfiteatru,
wzmocnienia fundamentów pod kolumnami, dobudowania zaplecza dla artystów,
budowy przyłącza elektrycznego, oświetlenia obiektu, wykonania instalacji
odgromowej, zagospodarowania terenu wokół amfiteatru (rozebranie starego
ogrodzenia, przebudowa ciągów komunikacyjnych, renowacja siedzisk przed
amfiteatrem, dostawienie koszy na śmieci, uzupełnienie nasadzeń roślinnych).
Remont szatni w budynku SP 164.
Lokalizacja - SP 164.
Opis - W ramach realizacji zadania planuje się kompleksowy remont
i przebudowę szatni uczniowskiej, w skład którego wejdą: przebudowa szatni,
wyposażenie jej w niezbędne akcesoria, wygospodarowanie dodatkowego
pomieszczenia na zorganizowanie sali do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych
w SP 164.
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 164.
Lokalizacja - SP 164
Opis - W ramach realizacji zadania planuje się budowę kompleksu sportoworekreacyjnego, w skład którego wejdą: boisko wielofunkcyjne (boisko do piłki
ręcznej, koszykówki i siatkówki), bieżnia oraz przyległy teren zielony.
Wymiana ogrodzenia szkoły od strony 1 Maja 89 oraz od zachodniej strony
szkoły.
Lokalizacja - PG 26, al. 1 Maja 89.
Opis - Wymiana ogrodzenia szkoły jest konieczna ponieważ: a) zagraża
bezpieczeństwu szkoły oraz przechodniom, b) skorodowane bramy wjazdowe
(3szt.) w każdej chwili grożą kolizją z wjeżdżającymi pojazdami oraz wchodzącą
młodzieżą.
Remont toalet w SP 137.
Lokalizacja - SP 137, ul. Florecistów 3b.
Opis - W ramach zadania wyremontowane zostaną toalety na I i II piętrze
w części dydaktycznej budynku SP 137.
Budowa siłowni zewnętrznej przy SP 19 przy ul. Balonowej 1.
Lokalizacja - SP 19, ul. Balonowa 1.
Opis - Zadanie polega na budowie siłowni zewnętrznej służącej popularyzacji
sportu i aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży - uczniów SP 19.
Siłownia umożliwi uatrakcyjnienie oferty zajęć lekcyjnych z wychowania
fizycznego oraz stworzy warunki dla dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania
czasu po zajęciach szkolnych.
"Razem zdrowo, kolorowo i sportowo" - przebudowa boisk sportowych przy
SP 91.
Lokalizacja - SP 91, ul. Kasprzaka 45.
Opis - Planujemy wykorzystać istniejącą bazę do stworzenia kompleksu 2 boisk
sportowych . Jedno z boisk będzie, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem do gry w piłkę nożną przy zmienionej nawierzchni z asfaltowej na bezpieczniejszą
- poliuretanową. Drugie boisko także z założeniem zmiany nawierzchni chcemy
podzielić na dwie części: jedna z przeznaczeniem na kort tenisowy, druga na
boisko do koszykówki oraz siatkówki, gdyż w tej dyscyplinie nasza szkoła osiąga
znaczące wyniki sportowe. Całość inwestycji chcemy oświetlić, planujemy
zamontować ogrodzenie boisk i piłko-chwyty, aby zapewnić bezpieczeństwo
użytkownikom i mieszkańcom okolicznych bloków.
Poleska Akademia Sportu i Kultury "Pod Globusem".
Lokalizacja - ZSO 7, ul. Minerska 1/3.
Opis - PASiK "Pod Globusem" to miejsce, gdzie mieszkańcy Polesia oraz
uczniowie ZSO 7 zrealizują swoje zainteresowania związane ze sportem, filmem
oraz aktywnie będą spędzać wolny czas. ZSO 7 zorganizuje cykliczne, bezpłatne
zajęcia sportowe (m.in. karate, siatkówka, piłka nożna, tenis ziemny), warsztaty
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filmowe i rodzinne imprezy okolicznościowe.
Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu
Dziennego Pobytu.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. 1 Maja 24/26.
Opis - Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26 w sprzęt
kuchenny, meble do świetlicy, sprzęt audiowizualny, meble biurowe, szafy
dla personelu.
Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.
Lokalizacja - SP 26 , ul. Pogonowskiego 27/29
Opis - Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie - centrum spotkań sąsiedzkich
i aktywności społeczno-kulturalnej na Starym Polesiu. Udostępnimy
niewykorzystany popołudniami budynek SP 26 sąsiadom i społeczności lokalnej.
Dajmy staropolesianom możliwość nieodpłatnej praktycznej nauki języka
angielskiego w nowoczesnej formie. Powołajmy do życia kino osiedlowe,
dostępne dla każdego.
Wymiana stolarki okiennej w budynku MBP Łódź-Polesie Dział
Udostępniania, ul. Długosza 7/9.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie Dział Udostępniania, ul. Długosza 7/9.
Opis - Prace remontowo-modernizacyjne polegające na wymianie stolarki
okiennej w pomieszczeniach wykorzystywanych przez bibliotekę, zabezpieczeniu
wnętrz przed dostającą się wilgocią oraz malowaniu pomieszczeń
po przeprowadzonej wymianie okien w budynku MBP Łódź-Polesie,
ul. Długosza 7/9.
Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.
Lokalizacja - Osiedle Smulsko (ul. Gimnastyczna).
Opis - Budowa zielonego skweru oraz siłowni zewnętrznej na osiedlu Smulsko.
zadanie ma na celu stworzenie przestrzeni do wypoczynku zarówno aktywnego jak
i biernego dla wszystkich mieszkańców osiedla Smulsko oraz Retkini Zachód.
Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej (strona nieparzysta)
od ul. Pienistej do ul. Maratońskiej.
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej (strona nieparzysta) na odcinku
od ul. Pienistej w kierunku ul. Maratońskiej i Sztormowej.
Opis - Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej (strona nieparzysta)
na odcinku od ul. Pienistej w kierunku ul. Maratońskiej z dostosowaniem
do wymagań wynikających z § 44 Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430).
"Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic
Sanitariuszek i Maratońskiej.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.
Opis - Wytyczenie i wymalowanie ronda pinezkowego z prefabrykatów na wzór
ronda wyznaczonego na skrzyżowaniu ulic: Kusocińskiego, Armii Krajowej
i Juszczakiewicza lub z uwagi na dużo większy obszar przedmiotowego
skrzyżowania - ronda turbinowego - na wzór rozwiązania zastosowanego
na skrzyżowaniu ulic Traktorowej i Rojnej.
Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta)
od ul. Mińskiej do Wileńskiej ( w stronę Castoramy).
Lokalizacja – Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta)
od ul. Mińskiej do ul. Wileńskiej (w stronę Castoramy).
Opis - Remont chodnika ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta) od ul. Mińskiej
do ul. Wileńskiej i dalej do końca działki miejskiej w stronę torów oraz Castoramy
z dostosowaniem do wymagań wynikających z § 44 Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
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Szkoła XXI wieku - modernizacja pracowni komputerowej w SP 160.
Lokalizacja - SP 160, ul. A. Struga 24a.
Opis - Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej służącej uczniom klas
I-VI w ramach obowiązujących zajęć komputerowych. Zadanie polega na zakupie
25 zestawów komputerowych wraz z biurkami oraz fotelami do sali
informatycznej z przeznaczeniem dla uczniów oraz pracowników. Należy również
położyć wykładzinę i pomalować pracownię.
Utworzenie na terenie ogrodu przedszkolnego PM 112 Strefy Bezpiecznych
Zabaw Ruchowych.
Lokalizacja - PM 112, ul. Wileńska 20a.
Opis - 1. Wydzielenie strefy bezpieczeństwa zabaw ruchowych na terenie ogródka
przedszkolnego PM 112. 2. Zagospodarowanie terenu ogrodu, w tym zakup
i montaż bezpiecznych, atestowanych sprzętów do zabaw ruchowych. 3. Montaż
bezpiecznego podłoża w obrębie wydzielonej Strefy Bezpiecznych Zabaw
Ruchowych. 4. Montaż ławek, koszy na śmieci.
Utworzenie pracowni komputerowej w SP 36 dla Mistrzów Kodowania
Lokalizacja - SP 36 , ul. Więckowskiego 35.
Opis - Realizowane zadanie dotyczy zakupu nowej pracowni informatycznej
składającej się z: 1) 15 stanowisk komputerowych, 2) 15 tabletów, 3) laptopa,
4) tablicy interaktywnej, 5) projektora multimedialnego, 6) kolorowej drukarki
laserowej, 7) rozszerzenia sieci Internetowej o sieć wi –fi.
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.
Lokalizacja - SP 36, ul. Więckowskiego 35.
Opis - Realizowane zadanie dotyczy remontu i modernizacji sali gimnastycznej
(naprawa parkietu, malowanie, wymiana przyrządów sportowych, wyposażenie
w sprzęt do zajęć ruchowych). Zadanie realizowane także w aspekcie
dydaktycznym.
Remont szatni w budynku SP 6.
Lokalizacja - SP 6, ul. Kusocińskiego 116.
Opis - Szatnia SP 6 wymaga generalnego remontu. Aby pomieszczenia szatni
spełniały współczesne standardy estetyczne i funkcjonalne oraz wymogi
bezpieczeństwa, należy wykonać następujące prace: przerobić instalację co,
wymienić stolarkę okienną i drzwiową, wyremontować ściany i podłogi,
zainstalować urządzenia wentylacyjne, zmodernizować oświetlenie, wyposażyć
szatnię w szafki ubraniowe dla uczniów.
Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt audiowizualny dla młodzieży
i mieszkańców osiedla w XXXIII LO.
Lokalizacja - XXXIII LO, ul. Kusocińskiego 116.
Opis - Wykonanie adaptacyjnego remontu sali, niezbędnego do utworzenia
pomieszczenia o charakterze audiowizualnym. Zakup i instalacja sprzętu
nagłaśniającego, rzutników, ekranu, tablicy interaktywnej. Dostosowanie
oświetlenia do potrzeb. Wyposażenie sali w niezbędne meble (krzesła, pulpity,
biurka) a także dostosowanie sali do potrzeb osób niepełnosprawnych i uczniów
z klas integracyjnych prowadzonych przez nasze liceum.
Remont ul. Wileńskiej na odcinku od al.. Bandurskiego do ul. Retkińskiej.
Lokalizacja - Ul. Wileńska na odcinku od al. Bandurskiego do ul. Retkińskiej wraz
z przyległymi chodnikami.
Opis - Wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. Wileńskiej
na odcinku od al. Bandurskiego do ul. Retkińskiej. Zagospodarowania zieleni
drogowej z zabezpieczeniem jej, poprzez zastosowanie np. separatorów,
przed pieszymi "skrótami" oraz "dzikim" parkowaniem samochodów. Utworzenie
przejścia dla pieszych przez ul. Wileńską na wys. ul. Kowieńskiej
i Sandomierskiej.
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Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej
do al. Bandurskiego.
Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej
do al. Bandurskiego.
Opis - Wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędna przebudowa
infrastruktury podziemnej (instalacji: wod-kan, energetycznej, gazowej,
ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, innej - wg potrzeb), przebudowa lub budowa
kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w miejsce
obecnej z trylinki oraz płyt jumbo, ułożenie nowych chodników z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nowoczesna pracownia do nauki języków obcych.
Lokalizacja - PG 26, al. 1 Maja 89.
Opis - Stworzenie nowoczesnej pracowni językowej dla uczniów gimnazjum
i społeczności lokalnej. Realizowane w niej będą: a) lekcje językowe dla uczniów
gimnazjum (w tym z rozszerzonym jęz. angielskim), b) wideokonferencje
z Indiami dla chętnych uczniów c) lekcje językowe dla uczniów z okolicznych
podstawówek, d) projekty językowe dla uczniów i absolwentów, e) zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów/rodziców.
Otwarta pracownia komputerowa dla uczniów gimnazjum i społeczności
lokalnej.
Lokalizacja - PG 26, ul. 1 Maja 89.
Opis - Pracownia komputerowa, w które realizowane będą działania na rzecz
uczniów, rodziców i lokalnej społeczności: a) zajęcia dla uczniów wykluczonych
społecznie (brak dostępu do Internetu), b) realizacja programu autorskiego
"Informatyka dla Gimnazjalisty), c) akademia programowania dla wszystkich
zainteresowanych, d) zajęcia dla osób 50+/60+ (obsługa komputera, korzystanie
z Internetu).
Chodnik na ul. Żużlowej.
Lokalizacja - Ul. Żużlowa od ul. Kolarskiej do ul. Gimnastycznej, po północnej
stronie drogi.
Opis - Zadanie polega na budowie chodnika w ul. Żużlowej na odcinku
od ul. Kolarskiej do ul. Gimnastycznej. Długość chodnika 380 m, szerokość 2 m.
Chodnik winien być położony po stronie północnej ul. Żużlowej według
obowiązujących standardów budowy tego rodzaju obiektów, wybudowany
zgodnie z projektem technicznym, którego przygotowanie sfinansowała RO
Retkinia Zachód-Smulsko (w dyspozycji ZDiT). Chodnik ten stanowi ważne
uzupełnienie infrastruktury komunikacyjnej na osiedlu.
Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy SP 152.
Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.
Opis - Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej przystosowanej
do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych
dla okolicznych mieszkańców. Boisko będzie przystosowane do gry w piłkę
nożną, siatkową, koszykową i ręczną z odpowiednim stałym wyposażeniem. Obok
boiska znajdować się będzie bieżnia lekkoatletyczna i miejsce do zabaw
kreatywnych dla młodszych dzieci.
Zadbany budynek i bezpieczne otoczenie Przedszkola Publicznego
"Sezamkowo", ul. Przełajowa 5.
Lokalizacja - Przedszkole Publiczne "Sezamkowo", ul. Przełajowa 5.
Opis - Budynek przedszkola nie był remontowany od 1977 r. (!!!). Uszkodzona,
zagrzybiona elewacja, zardzewiałe i dziurawe rynny, grzyb na fundamencie.
Zniszczony i wyłączony taras, zrujnowane gazony, wyboiste i spękane chodniki,
ubytki w murze. Z zewnątrz - żal patrzeć; wewnątrz - piękna, nowoczesna
placówka.
Skwer z placem zabaw dla dzieci na Polesiu.
Lokalizacja - Narożnik ulic: 6 Sierpnia i Lipowej.
Opis - Budowa skweru - ławki, zieleń z małym placem zabaw dla dzieci.
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P0070

Równe chodniki na Polesiu.
Lokalizacja - Ul. 6 Sierpnia między ul. Lipową a Żeromskiego.
Opis - Wymiana chodników, krawężników, i dodanie koszy na śmieci
na ul. 6 Sierpnia.
Stacja roweru miejskiego dla Polesia.
Lokalizacja - Działka na rogu ul. Żeromskiego i 6 Sierpnia.
Opis - Budowa przystanku stacji roweru miejskiego przy ul. 6 Sierpnia.
Uruchomienie Sieci Sąsiedzkich Banków Czasu i Informacji dzielnicy ŁódźPolesie.
Lokalizacja - Dzielnica Polesie.
Opis - Stworzymy Sieć Sąsiedzkich Banków Czasu i Informacji: zaprosimy
mieszkańców do zabawy w integracyjne lokalne pchle targi, pokażemy jak dbać
o bezpieczeństwo sąsiedzkie, wymieniać się informacjami, usługami i ogłaszać
lokalne sprawy w bankach czasu. Rozdamy gadżety, nagrody dla aktywnych
i zorganizujemy festiwal.
Skwer Aktywnych Pokoleń - mały plac zabaw, ławeczki, świeża przestrzeń
do integracji na Karolewie.
Lokalizacja - Niezagospodarowane tereny przy zbiegu ulic J. Żubrowej oraz C. K.
Norwida.
Opis - Skwer Pokoleń to przestrzeń do aktywnej integracji i rekreacji dla dzieci
i dorosłych w pobliżu miejsca zamieszkania oraz bezpieczne monitorowane
miejsce wypoczynku. Rewitalizacja zieleni niskiej wokół małego placu zabaw
i odnowienie rozjeżdżonych ścieżek pozwoli przywrócić życie do tego pustego
zniszczonego trawnika, gdzie teraz tylko załatwiają się psy.
Bezpieczeństwo i estetyka szkoły - wymiana drzwi wejściowych
(ewakuacyjnych) i naprawa ogrodzenia.
Lokalizacja - XVIII LO, ul. Perla 11.
Opis - Wymiana drzwi wejściowych do szkoły z naprawą ogrodzenia oraz
wymianą nawierzchni chodnika przed wejściem do szkoły.
Zakup urządzeń do poprawy jakości życia i przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w Centrum Aktywnego Seniora - Karolew.
Lokalizacja - Ul. Bratysławska 6a.
Opis - Zakup komputerów oraz klimatyzacji na potrzeby zajęć oraz imprez
cyklicznych prowadzonych dla seniorów w Centrum Aktywnego Seniora w
Poleskim Ośrodku Sztuki Filia Karolew: - 7 laptopów z oprogramowaniem, klimatyzacja do pomieszczenia o powierzchni 125 m² (wysokość pomieszczenia
3,2 m). Mają one służyć poprawie jakości życia oraz przeciwdziałać cyfrowemu
wykluczeniu seniorów.
Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury
dydaktycznej PG 19.
Lokalizacja - PG 19 , ul. Wapienna 17.
Opis - Projekt ma na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury dydaktycznej
PG 19. Powstaną trzy nowoczesne pracownie: komputerowa i językowe,
wykorzystujące najnowsze rozwiązania informatyczne. Zmodernizujemy małą salę
gimnastyczną. Zamontujemy tam sprzęt fitness. Wybudujemy małe boisko ze
sztuczną trawą. Istniejące już boisko poliuretanowe doposażymy w oświetlenie,
monitoring, siłownię plenerową.
PG 20 - budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw.
Lokalizacja - PG 20, ul. Olimpijska 9.
Opis - Zadanie będzie polegało na budowie nowoczesnego boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (w miejsce
istniejącego boiska asfaltowego) o wymiarach 42x22 m wraz z bramkami, koszami
do piłki koszykowej i piłko-chwytami oraz placu zabaw o pow. 250 m².
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P0078

Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.
Lokalizacja - Ul. Pogonowskiego na odcinku od al. 1 Maja do ul. Zielonej,
ze szczególnym uwzględnieniem okolicy SP 26 (ul. Pogonowskiego 27/29).
Opis - Zadanie ma polegać na zwiększeniu bezpieczeństwa i atrakcyjności ulicy
poprzez zastosowanie szpalerów drzew, posadzenie krzewów i zagospodarowanie
trawników w nowopowstałym pasie zieleni wzdłuż ul. Pogonowskiego po obu jej
stronach, uporządkowanie ruchu pojazdów poprzez namalowanie pasów
przedzielających jezdnię, wyznaczeniu miejsc postojowych na jezdni i ewentualnie
ścieżek rowerowych. Dodatkowo zadanie obejmuje zastosowanie wysp
zwalniających i namalowanie pasów na wprost SP 26.
Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej
wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.
Lokalizacja - Warsztaty będą realizowane w świetlicach środowiskowych
na terenie Polesia w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Część zajęć
odbędzie się w instytucjach kultury, będących partnerami projektu, takich jak
Muzeum Sztuki w Łodzi, część w placówkach edukacyjnych, a także w przestrzeni
publicznej, w parkach, na skwerach, w okolicach danych placówek.
Opis - Celem projektu jest walka z wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.
Obejmuje on realizację działań artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z udziałem uznanych artystów łódzkich: spotkań, warsztatów m.in. z zakresu
sztuki, fotografii, animacji, rzeźby, grafiki. Będą one szansą na rewitalizację
społeczną - dadzą młodym ludziom możliwość konstruktywnego uczestnictwa
w życiu społeczności.
Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych
poprzez taniec i rywalizację.
Lokalizacja - Placówki oświatowe na terenie rejonu Polesie.
Opis - Zadanie polega na pokazaniu co daje pasja oraz jaki ma wpływ na nasze
życie i rozwój. Uczy pozytywnych zachowań i stawia przed dziećmi i młodzieżą
dobre wzorce. Przeciwdziała postawom patologicznym dzięki pokazywaniu
pozytywnych działań zarówno wśród rówieśników jak i osób dorosłych, które
mogą być dla nich wzorami.
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d) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
na 2016 r. w rejonie Śródmieście.
ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew
w Strefie Wielkomiejskiej.
Lokalizacja - Siedziba Zarządu Dróg i Transportu.
Opis - Zarząd słynie ze swej nienawiści do drzew, bardzo często tłumacząc się
brakiem możliwości zasadzenia drzew lub koniecznością ich wycięcia. Dlatego
trzeba przeszkolić osoby związane z procedurami inwestycyjnymi, aby żadne
więcej zdrowe drzewo nie poległo na polu remontu lub przebudowy.
S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica.
Lokalizacja - Park Staszica.
Opis - Oczyszczenie alejek Parku Staszica z ptasich odchodów. Zakup 100
tabliczek "zakaz karmienia ptaków".
S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.
Lokalizacja - Pl. Pokoju.
Opis - Poprawa estetyki pl. Pokoju i jego najbliższej okolicy. Nowe drzewa w pasie
rozdziału ul. Uniwersyteckiej. Poprawa dostępności placu dla rowerzystów.
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S0007 Wschód Śródmieścia - ul. Jaracza - chodniki nie dla samochodów.
Lokalizacja - Chodnik na północnej stronie ul. Jaracza na odcinku pomiędzy
ul. Wierzbową i ul. Kopcińskiego.
Opis - Montaż słupków uniemożliwiających nielegalne parkowanie samochodom
na ul. Jaracza. Montaż do krawężników separatorów gumowych, celem
uniemożliwienia wjazdu samochodów na chodnik.
S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.
Lokalizacja - Parking miejski w okolicy skrzyżowania al. Mickiewicza
z al. Kościuszki przy dawnym Pałacu Ślubów i Urzędzie Miasta Łodzi.
Opis - Inwentaryzacja bezpłatnych miejsc postojowych w strefie płatnego
parkowania.
S0009 Wschód Śródmieścia - Piękniejsza ul. Wierzbowa - chrońmy zieleń.
Lokalizacja - Ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Pomorskiej.
Opis - Montaż barier uniemożliwiających nielegalne parkowanie na trawnikach
wzdłuż ulicy po obu jej stronach. Wymalowanie miejsc parkingowych na jezdni
oraz linii wyznaczającej pasy ruchu. Rekultywacja trawników.
S0010 Wschód Śródmieścia - ul. Matejki bezpieczna dla pieszych i rowerzystów.
Lokalizacja - Ul. Matejki.
Opis - Proponuję wymalowanie >>sierżantów rowerowych<<. W celu uspokojenia
ruchu proponuję budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu
rowerowego na skrzyżowaniu z Jaracza oraz montaż 2 wyniesionych przejść
dla pieszych z prefabrykatów na skrzyżowaniu z Banacha i przed Wydziałem
Biologii. Dodatkowo proponuję zmniejszenie tam maksymalnej dopuszczalnej
prędkości do 30 km/h.
S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.
Lokalizacja - Ul. Uniwersytecka.
Opis - Uzupełnienie szpaleru drzew w pasie rozdziału ul. Uniwersyteckiej.
S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.
Lokalizacja - Ul. Jaracza przy skrzyżowaniu z ul. POW i ul. Sterlinga.
Opis - Montaż progów pinezkowych przy skrzyżowaniu ul. Jaracza z ul. Sterlinga
(za przejściem po stronie zachodniej) i ul. POW (przed przejściem po stronie
wschodniej). Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Jaracza z ul. Kilińskiego, tak by całą dobę funkcjonowała.
S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.
Lokalizacja - Łódź - Śródmieście.
Opis - Zaangażuj streetworkerów i świetlice środowiskowe do wyciągania
dzieciaków z bram. Zmniejsz przestępczość i demoralizację nieletnich! Daj
im alternatywę do spędzania wolnego czasu w miejscach, gdzie uzyskają fachową
pomoc i nauczą się jak zmienić swoje życie.
S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.
Lokalizacja - Brak konkretnej lokalizacji - wiele lokalizacji
Opis - Pomalowanie minimum 30 śródmiejskich skrzynek elektrycznych ciekawym
dla oka graffiti (różne motywy: natura, abstrakcja, humor itp.) i stworzenie szlaku
turystycznego podobnego jaki posiada "Łódź Bajkowa". Więcej na stronie
bolodz.vgh.pl (ponad 60 zdjęć przykładów).
S0018 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej
"Śródmieście" przy ul. Próchnika 11.
Lokalizacja - Budynek MPW "Śródmieście" na ul. Próchnika 11.
Opis - Wykonanie ocieplenia ścian i podłóg w gruncie, naprawa i pomalowanie
elewacji budynku na ul. Próchnika 11.
S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa.
Lokalizacja - PG 2, ul. Jaracza 26.
Opis - Odnowienie sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownię językową malowanie ścian i sufitu, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, założenie rolet w
dwóch oknach. Wyposażenie sali w sprzęt multimedialny (tablica interaktywna,
komputer stacjonarny, rzutnik, głośniki i oprogramowanie) oraz umeblowanie
(ławki jednoosobowe, krzesła, szafki na pomoce naukowe, biurko i krzesło
nauczyciela).
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S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej
Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.
Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.
Opis - Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych
wydanych zarówno w formie tradycyjnej jak i audio. Wzbogacone zbiory
przyczynią się do zwiększenia zasobów filii bibliotecznych MBP Łódź Śródmieście
oraz do stworzenia bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej i kulturowej co przełoży
się na wzrost zainteresowania biblioteką
S0021 Zakup komputerów i sprzętu multimedialnego dla użytkowników filii
bibliotecznej.
Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, ul. Brzeźna 10.
Opis - Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup sprzętu komputerowego
i multimedialnego. Nowoczesny sprzęt wpisze się w projekt cyfryzacji MBP ŁódźŚródmieście i przyczyni się do stworzenia bardziej atrakcyjnej oferty usługowej,
związanej z prowadzoną działalnością przeciwdziałającą e-wykluczeniu
i aktywizacji osób 50+.
S0023 Rewitalizacja biblioteki szkolnej w PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Lokalizacja - Szkolna biblioteka PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Opis - Odnowienie wnętrza czytelni i biblioteki, zakup nowości wydawniczych,
lektur, audiobooków i e-booków, zakup literatury w językach: angielskim,
niemieckim i hiszpańskim.
S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.
Lokalizacja - Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera sp. z o.o., ul. Sterlinga 13.
Opis - Badania USG narządów rodnych to jedno z podstawowych badań
wykonywanych zarówno w profilaktyce, jak i w różnych schorzeniach
ginekologicznych. Badanie to jest bezbolesne i nieinwazyjne, dzięki czemu może
być wykonywane wielokrotnie również u kobiet w ciąży. Nowoczesny aparat USG
pozwoli na wykonywanie badań z dużą dokładnością co ma istotny wpływ
w procesie diagnozowania i leczenia. Ponadto będzie możliwość nagrywania badań
na nośnik CD i udostępnianie w ten sposób wyniku badań pacjentkom.
S0025 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14, ul. Wigury 8/10.
Lokalizacja - SP 14, ul. Wigury 8/10.
Opis - Przedmiotem zadania jest przebudowa obecnych boisk w boisko
wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie SP 14 oraz częściowa
wymiana ogrodzenia terenu szkoły.
S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.
Lokalizacja - Teren VIII LO, ul. Pomorska 105.
Opis - Zadanie zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x44 m.
Zakres obejmuje: wycięcie drzew, ukształtowanie terenu, budowę boisk do gier
zespołowych, wykonanie nawierzchni poliuretanowej wyposażonej w linie
i urządzenia sportowe - ogrodzenie i piłkochwyty. Obiekt sportowy, który
powstanie będzie ogólnodostępny dla uczniów, dzieci, młodzieży, okolicznych
mieszkańców, a korzystanie z niego - bezpłatne.
S0027 Renowacja infrastrukturalna Parku Staszica.
Lokalizacja - Park im. Staszica.
Opis - Wybudowanie nowego placu zabaw, modernizacja ławek i koszy,
wybudowanie boiska do gry w boule, stołów do ping-ponga i gry
w szachy/warcaby.
S0028 Budowa windy Dla ŁCDNiKP.
Lokalizacja - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29.
Opis - Zadanie dotyczy dostosowania budynku ŁCDNiKP dla potrzeb osób
z różnymi niepełnosprawnościami, w tym prowadzonej Akademii Seniora,
dziecięcej Akademii Młodych Twórców i innych procesów edukacyjnych poprzez
budowę windy zewnętrznej oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż.
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S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.
Lokalizacja - DPS, ul. Narutowicza 114.
Opis - Projekt ma na celu rewitalizację świetlicy DPS poprzez pomalowanie ścian,
wymianę stolików, krzeseł, wykładziny podłogowej, żaluzji oraz sprzętu
do odtwarzania muzyki (mini wieża) oraz doposażenie jej w zestaw gier (warcaby,
szachy, scrabble i inne) oraz prasę codzienną i "kolorową".
S0030 Na Osiedlu Radiostacja - wymiana nawierzchni, rekultywacja zieleni, parkingi
dla rowerów.
Lokalizacja - Ul. Tkacka 12/14.
Opis - Zadanie polega na podniesieniu standardu przestrzeni publicznej wokół
bloku na Osiedlu Radiostacja. W ramach zadania zostanie wymieniona
nawierzchnia parkingu, chodnika, wykonane zostaną stojaki rowerowe,
rekultywacja terenu zielonego.
S0031 Podwórzec Zacisze.
Lokalizacja - Śródmieście - ul. Zacisze.
Opis - Przebudowa ul. Zacisze, poprzez utworzenie uspokojonej strefy ruchu.
S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego znajduje się między ul. Kilińskiego
i ul. Sienkiewicza, równolegle do ul. Abramowskiego i ul. Tylnej.
Opis - Stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego pasażu, w tym
zaznaczenie nowych ścieżek spacerowych oraz ścieżki rowerowej wraz z torem
do jazdy na rolkach. Demontaż starych płyt chodnikowych oraz wyrównanie
terenu. Położenie nowych chodników, wykonanie ścieżki rowerowej i toru do jazdy
na rolkach.
S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii 3 MBP.
Lokalizacja - Filia 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 84.
Opis - Słaba kondycja materialna społeczności skupionej wokół biblioteki
nie pozwala na zakup książek we własnym zakresie. Liczę na dodatkowe środki
finansowe (5 tyś. zł). Środki przeznaczone będą na zakup nowości i wzbogacą
ofertę biblioteczną.
S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz
ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.
Lokalizacja - Projektowana inwestycja zrealizowana będzie w miejscu przyległym
do budynku XXIX LO przy ul. Zelwerowicza 38/44.
Opis - Budowa boiska wielofunkcyjnego o elastycznej nawierzchni poliuretanowej
wraz z infrastrukturą sportową oraz budowa boisk do siatkówki plażowej wraz
z wyposażeniem pozwoli uprawiać różne dyscypliny sportu. Obiekty te otoczone
powinny być wysokimi piłkochwytami. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego
na cele rekreacyjne polegać będzie na instalacji maszyn do siłowni plenerowej oraz
ułożeniu kostki brukowej. Budowa masztu o wysokości 4m służącego
do monitoringu terenu zwiększy bezpieczeństwo całego obiektu.
S0035 Termomodernizacja budynku Żłobka 16 przy ul. Zachodniej 55a.
Lokalizacja - Budynek Żłobka 16 przy ul. Zachodniej 55a.
Opis - Docieplenie i naprawa stropodachu, remont węzła CO, wymiana instalacji
CO wraz z grzejnikami budynku Żłobka 16 przy ul. Zachodniej 55a.
S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się
po centrum Miasta.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Narutowicza z ul. Sienkiewicza, ul. Narutowicza
z ul. Sterlinga, ul. Narutowicza z ul. POW.
Opis - Wprowadzenie szeregu rozwiązań usprawniających komunikację rowerową
na obszarze centrum Miasta.
S0038 Stowarzyszenie Rozwoju Łodzi - instalacja sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Fabryczną.
Lokalizacja - Zadanie dotyczy skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Fabryczną.
Opis - Projekt zawiera budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Kilińskiego z ul. Fabryczną. Celem instalacji sygnalizacji jest bezpieczeństwo
pieszych, przechodzących przez ruchliwą ul. Kilińskiego, przede wszystkim
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problem dotyczy uczniów wychodzących z pobliskiego PG 32 i ZSP 3.
S0041

S0042

S0044

S0045

Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".
Lokalizacja - PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Opis - Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 poprawi warunki nauki
i wesprze aktywność sportowo-treningową śródmiejskiej młodzieży, a zwłaszcza
uczestników zajęć sekcji lekkoatletycznej, siatkarskiej oraz zapaśniczej naszej
szkoły.
20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.
Lokalizacja - Płyta pl. Dąbrowskiego.
Opis - Ustawienie na pl. Dąbrowskiego 20 donic z drzewami - w 4 rzędach.
Proponowane gatunki nadające się do uprawy w pojemnikach w przestrzeni
miejskiej: w 2 rzędach zewnętrznych klon zwyczajny "Drummondi" Acer
platanoides - po 6 szt.; w 2 rzędach wewnętrznych głóg jednoszyjkowy "Variegata"
- po 4 szt. Sadzonki wys. ok. 250 cm. Donice o wymiarach minimum 100x100x100
cm.
Równe chodniki na pl. Komuny Paryskiej - dla przedszkola i obywateli Łodzi.
Lokalizacja - Pl. Komuny Paryskiej.
Opis - Zadanie polegałoby na ułożeniu nowych chodników na pl. Komuny
Paryskiej.
Wyposażenie pracowni techniczno-plastycznej w PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Lokalizacja - PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Opis - Wyposażenie pracowni techniczno-plastycznej celem podniesienia
atrakcyjności zajęć a przede wszystkim możliwości realizacji podstawy
programowej.

98 000,00

222 000,00

202 000,00

10 620,00

e) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na
2016 r. w rejonie Widzew.
ID
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W0002

Rowerem na Olechów i Janów. Budowa drogi dla rowerów
na ul. Przybyszewskiego.
Lokalizacja – Ul. Przybyszewskiego.
Opis - Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dla rowerów w ciągu
ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Augustów do ul. Puszkina po północnej
stronie jezdni wraz z niezbędnymi przejazdami rowerowymi.
Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych w ciągu
ul. Przybyszewskiego na skrzyżowaniu z ul. Haška.
Lokalizacja – Ul. Przybyszewskiego, ul. Haška.
Opis - Wybudowanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych w ciągu pieszorowerowym na skrzyżowaniu z ul. Haška.
Budowa kortów tenisowych, kompleksu boisk sportowych z oświetleniem
i budynkiem sanitarno-szatniowym.
Lokalizacja – Ul. Augustów 11 (między ul. Wujaka i ul. Przybyszewskiego).
Opis - Budowa dwóch kortów tenisowych do gry w debla oraz budowa kompleksu
dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne do piłki
siatkowej i koszykowej) wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, oświetleniem
i trybunami wzdłuż boiska piłkarskiego.

W0003

W0005
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W0006

Bezkolizyjny autobus na Przybyszewskiego - wykonanie wspólnego pasa
autobusowo-tramwajowego od wiaduktu w ciągu Przybyszewskiego
do ul. Lodowej.
Lokalizacja – Ul. Przybyszewskiego.
Opis - Uzupełnienie powstającej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy
(budowy) wiaduktów w ciągu ul. Przybyszewskiego o wspólny odcinek autobusowotramwajowy na odcinku od zakończenia odcinka autobusowo-tramwajowego na
wiadukcie w ciągu ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej.
Rowerem przez ul. Kopcińskiego - legalnie.
Lokalizacja – Ul. Kopcińskiego - skrzyżowanie z ul. Nawrot i wiadukt nad Tuwima.
Opis - Umożliwienie przejechania ciągiem pieszo rowerowym na ul. Kopcińskiego
legalnie bez konieczności zsiadania z roweru dzięki korektom w wymalowaniu
przejść dla pieszych.
Termomodernizacja budynku Zakładu Psychoterapii Uzależnień w miejskim
Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego.
Lokalizacja – Ul. Niciarniana 41.
Opis - Wykonanie termomodernizacji w skład której wchodzi: ocieplenie elewacji,
ocieplenie dachu, instalacja fotowoltaiczna.
Wysoki żywopłot odseparowujący część Parku nad Jasieniem od zgiełku
al. Piłsudskiego.
Lokalizacja – Część parku nad Jasieniem zlokalizowana przy al. Piłsudskiego 131
(obok ulicy Paryskiej).
Opis - Odseparowanie tej części parku od zgiełku i odgłosów z bardzo głośnej
al. Piłsudskiego i stworzenie tym samym przyjaznej przestrzeni do wypoczynku.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Łódź-Andrzejów.
Lokalizacja – OSP Łódź-Andrzejów.
Opis - Pojazd będzie wykorzystywany na terenie całego Miasta Łodzi do celów
ratowniczo-gaśniczych w ratowaniu mienia i życia mieszkańców.
Wymiana ogrodzenia wokół PM 221 - Integracyjnego na osiedlu Zarzew.
Lokalizacja – PM 221 Integracyjne, al. Rydza-Śmigłego 38.
Opis - Zadanie dotyczy wymiany ogrodzenia wokół PM 221 - Integracyjnego, które
pochodzi z roku 1974 i po 31 latach jest przerdzewiałe, podziurawione, wielokrotnie
łatane i spawane. Jego stan zagraża bezpieczeństwu dzieci i innych osób. Poza tym
jego wygląd straszy mieszkańców osiedla.
Zakup komputerów dla użytkowników Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew.
Lokalizacja – Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, ul. Bartoka 27.
Opis - Zadanie polega na zakupie nowoczesnych komputerów z oprogramowaniem
do filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew, które posłużą
do obsługi czytelników oraz jako stanowiska użytkowników.
Zakup książek dla czytelników Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew.
Lokalizacja – Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, ul. Bartoka 27.
Opis - Zadanie polega na zakupie nowych książek na różnorodnych nośnikach do filii
bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew. Książki przeznaczone
będą do wypożyczania przez czytelników biblioteki.
Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.
Lokalizacja – Scena zlokalizowana będzie na terenie administrowanym przez SP 34,
ul. Ćwiklińskiej 9, w patio pomiędzy dwoma pawilonami budynku.
Opis - Zadanie polega na utworzeniu osiedlowej, zewnętrznej sceny teatralnej,
umiejscowionej na terenie patio pomiędzy dwoma pawilonami budynku szkoły.
Scena zostanie zadaszona i odbywać się na niej będą pokazy taneczne, teatralne,
festyny osiedlowe.
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W0020

„Aktywny park", czyli Podolski dobry na deskorolkę, rolkohokej i bule,
na odpoczynek w cieniu jabłoni.
Lokalizacja – Park Podolski, część wschodnia parku.
Opis - Projekt stawia sobie za zadanie utworzenie, w miejscu zdewastowanego
skateparku oraz zaniedbanej górki, strefy sportowo-rekreacyjnej. Nowoczesny
betonowy skatepark z terenem do gry w rolkohokej zastąpi starą instalację,
a zrewitalizowany obszar zieleni miejskiej przystosowany zostanie do wypoczynku
dla całych rodzin. Zapewnią to zasadzone jabłonie, ławeczki oraz miejsce do gry
w bule.
Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.
Lokalizacja – Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia 5, ul. Wilcza 7.
Opis - Zgłaszam projekt na zakup regałów, mebli (stolika z krzesłami, skrzynioław,
półek), wykładziny przeznaczonych na wyposażenie kącika dla dzieci w Bibliotece
na Księżym Młynie.
Remont ulicy Szafera.
Lokalizacja – Ul. Szafera.
Opis – Kompleksowy remont nawierzchni: rozbiórka istniejących nawierzchni
i chodników, korytowanie i utwardzenie podbudowy, odtworzenie krawężników
i chodników, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.
Wymiana ogrodzenia i remont ciągów komunikacyjnych w Żłobku 6.
Lokalizacja – Żłobek 6, ul. Elsnera 12.
Opis – Zadanie polega na demontażu starego ogrodzenia wokół budynku żłobka
i ogrodu i postawienie nowego oraz na remoncie drogi i chodników wewnętrznych
będących ciągami komunikacyjnymi.
Zagospodarowanie terenu po wschodniej stronie ul. Lodowej na odcinku
od ul. Przybyszewskiego do ul. Milionowej.
Lokalizacja – Przedmiotowe zadanie dotyczyło działek nr: 400/51, 542/62, 542/34,
542/35, 630/1, 543/2, 543/3, 542/74, 542/75, 542/76, 542/77, 542/78, 542/37, 595/1,
609/10, 610/5, 611/1, 612/1, 542/48, 542/42, 542/60, 529/85, 629/108 (obręb W-21),
zlokalizowanych na Osiedlu Widzew Wschód. Działki nr: 542/35, 542/74, 542/75,
542/76, 542/77, 542/78, 542/60, 629/85 nie posiadają ustalonego właściciela,
w związku z tym nie mogą być przeznaczone pod inwestycję.
Opis – Wybudowanie drogi dojazdowej z kostki betonowej, wraz z przylegającym
do niego chodnikiem i ciągiem zatok parkingowych i parkingów. Uporządkowanie
istniejącej zieleni przez nadanie jej formy skweru, uzupełniające nasadzenia drzew
i krzewów.
Remont i modernizacja istniejącej infrastruktury powierzchniowej na działkach
miejskich: 641/14 i 556/1 w obrębie W-21.
Lokalizacja – Tereny miejskie położone między ul Milionową, „widzewską górką",
parafią św. A. Chmielowskiego i terenem SP 114.
Opis – Zadanie obejmuje wyremontowanie istniejących chodników z częściową
zmianą zagospodarowania przyległego terenu polegającą na uzupełnieniu istniejącej
zieleni, wybudowaniu nowych chodników i stanowisk parkingowych.
Naprawa chodników oraz miejsc postojowych usytuowanych po obu stronach
ul. Ziemowita na osiedlu Olechów.
Lokalizacja – Chodniki po obu stronach ul. Ziemowita wraz z naprawą miejsc
postojowych.
Opis – Naprawa chodników polegałaby na wymianie starej nawierzchni z płyt
betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej wraz z naprawą miejsc postojowych.
Naprawa ul. Skalnej na odcinku między ulicami Kasprowy Wierch,
a Dębowskiego.
Lokalizacja – Ul. Skalna od skrzyżowania z ul. Kasprowy Wierch do skrzyżowania
z ul. Dębowskiego.
Opis – Wymiana nawierzchni na równą i stabilną oraz naprawa chodników
i krawężników. W miarę możliwości lekkie poszerzenie drogi.
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Bezpiecznie na rowerze ulicą Edwarda.
Lokalizacja – Od przejazdu kolejowego wzdłuż ul. Edwarda po stronie wschodniej
omijając istniejący przystanek autobusowy.
Opis – Poprowadzenie asfaltowej drogi rowerowej od przejazdu kolejowego wzdłuż
ul. Edwarda po stronie wschodniej z ominięciem przystanku autobusowego oraz
zrobieniem przejazdu rowerowego przez ul. Lawinową.
Bezpieczna droga pieszo-rowerowa do stacji Łódź-Stoki z kierunku zachodniego
(od centrum miasta).
Lokalizacja – Obok wiaduktu znajdującego się w ciągu ul. Pomorskiej, od końca
projektowanej drogi rowerowej kończącej się przy skrzyżowaniu ul. Pomorskiej
i Konstytucyjnej do stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Łódź- Stoki.
Opis – Doprowadzenie asfaltowej drogi rowerowej oraz dla pieszych (obok wiaduktu
na ul. Pomorskiej) do stacji ŁKA Łódź-Stoki począwszy od końca projektowanej
drogi rowerowej kończącej się przy skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Konstytucyjnej.
Postawienie i namalowanie odpowiednich oznaczeń przy drodze.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz chodników na ul. Lewarowej
od ul. Nowogrodzkiej do Czechosłowackiej, długości 100 m.
Lokalizacja – Zadanie ma być zrealizowane w dzielnicy Łódź - Widzew
na ul. Lewarowej pomiędzy ul. Nowogrodzką a Czechosłowacką.
Opis – Zadanie ma polegać na położeniu nawierzchni asfaltowej na jezdni oraz
ułożeniu chodnika dla pieszych.
Remont ogrodzenia, remont ciągów komunikacyjnych.
Lokalizacja – Żłobek 7, ul. Szpitalna 11.
Opis – Dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa oraz estetyki.
Remont i modernizacja obiektu Żłobka 7 przy ul. Szpitalnej 11 w postaci
docieplenia ścian, docieplenia dachu, wymiany c. o.
Lokalizacja – Żłobek 7, ul. Szpitalna 11.
Opis – Wykonanie remontu (docieplenie) dachu, docieplenie ścian, pomalowanie
elewacji zewnętrznej budynku, wymiana c.o., dostosowanie obiektu do wymogów
bezpieczeństwa oraz estetyki.
Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.
Lokalizacja – ul. Gorkiego.
Opis – Usunięcie popękanej 30-letniej nawierzchni poprzez sfrezowanie, miejscowe
wyrównanie i położenie nowego "dywanika" asfaltowego, miejscowa wymiana
krawężników.
WORKOUT PARK WIDZEW, sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja – Park im. R. Baden Powella w pobliżu Hali Parkowej, lokalizacja
geograficzna: 51,770243/19,499604.
Opis – Zadanie polega na zbudowaniu niewielkiej i niedrogiej instalacji sportowej,
przeznaczonej dla osób w każdym wieku. Workout Park umożliwia ćwiczenie siły
i wytrzymałości całego ciała, przy użyciu własnego ciężaru (kalistenika). W jego
skład wchodzą drążki, drabinki, obręcze. Nawierzchnia wykonana z mat gumowych
zwiększa funkcjonalność i bezpieczeństwo.
Wytyczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz wymiana
chodnika przy ul. Łęczyckiej 4/6/8.
Lokalizacja – Ul. Łęczycka od ul. Milionowej do ul. Rawskiej (wzdłuż bloku
na ul. Łęczyckiej 4/6/8).
Opis – Wytyczenie miejsc postojowych na ul Łęczyckiej od ul. Milionowej
do ul. Rawskiej (wzdłuż bloku na ul. Łęczyckiej 4/6/8) dla samochodów osobowych
mieszkańców oraz osób, które przyjeżdżają do szpitala im. Jonschera. Ułożenie
kostki w miejscu zniszczonego chodnika na odcinku od ul. Milionowej
do ul. Rawskiej.
Strefa multimedialna 502.
Lokalizacja – Dom Kultury „502", ul. Gorkiego 16.
Opis – Strefa Multimedialna 502 to ogólnodostępna sieć WiFi obejmująca swoim
zasięgiem Dom Kultury „502" z przestrzenią dookoła placówki oraz
13 nowoczesnych stanowisk komputerowych, które będą wykorzystywane
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do prowadzenia zajęć i kursów komputerowych oraz nieodpłatnie udostępniane
mieszkańcom Widzewa.
W0039

W0040

W0041

W0042

W0043

W0045

W0046

Remont i modernizacja kuchni szkolnej w SP 199.
Lokalizacja – SP 199, ul. Elsnera 8.
Opis – Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie przywrócenia
funkcjonalności kuchni szkolnej wraz z zapleczem oraz wymiany okien w budynku
w celu stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Kuchnia szkolna
wymaga remontu, aby dostosować ją do wymogów HACCAP. Należy wyposażyć ją
w meble i urządzenia gastronomiczne. W kuchni przygotowywanych jest codziennie
330 obiadów dla dzieci w wieku 5 - 13 lat. Tak duża ilość wydawanych posiłków
wymaga zakupu nowej zmywarki, obieraczki, pieca gastronomicznego. Sprzęt, który
posiadamy, jest bardzo wyeksploatowany.
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy PG 28.
Lokalizacja – PG 28, ul. Kopcińskiego 54.
Opis – Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego,
w skład którego wchodziłyby boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do piłki
ręcznej i koszykówki, bieżnia 4-torowa i skocznia do skoku w dal. Przeznaczone one
będą do realizacji celów edukacyjnych, rekreacji i wypoczynku zarówno dla uczniów
jak i mieszkańców Łodzi, a w szczególności osiedla Stary Widzew.
Remont (wymiana) nawierzchni jezdni ul. Bartoka wraz z wymianą nawierzchni
chodników i miejsc postojowych na kostkę brukową.
Lokalizacja – Ul. Bartoka na długości ok. 400-500 metrów od budynku nr 67,
tj. Budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego, aż do nieruchomości
blok nr 443 przy ul. Bartoka 45 zgodnie z załączoną mapką (załącznik nr 1).
Opis – Przedmiotem zadania będzie: remont (wymiana) nawierzchni w istniejącym
śladzie ul. Bartoka, wymiana nawierzchni stanowisk postojowych na kostkę
betonową, zastąpienie nawierzchni asfaltowej chodnika kostką brukową, wykonanie
oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz stanowisk parkingowych,
wymiana obrzeży i krawężników.
„STOP ZWOLNIENIOM Z WF W XXIII LO" - dzięki remontowi sali
gimnastycznej oraz stworzeniu siłowni i sali fitness.
Lokalizacja – XXIII LO, al. Piłsudskiego 159.
Opis – Położenie wykładziny sportowej wraz z rusztem w sali gimnastycznej
(25x15m). Demontaż i montaż okien w sali fitness. Zrobienie podłogi w sali fitness wylewka samopoziomująca, położenie wykładziny (8x9m). Zakup i montaż luster na
ścianie. Zakup wykładziny i sprzętu do siłowni.
Równo chodnikiem pośród drzew - wymiana chodnika między szkołą
podstawową a przedszkolem na ul. Szpitalnej
Lokalizacja – Chodnik i trawnik pomiędzy działkami Szpitalna 9 i Szpitalna 11.
Opis – Wymiana nawierzchni chodnika. Dosadzenie drzew i uporządkowanie zieleni.
Montaż ławek oraz koszy na śmieci.
Stary Widzew od Nowa - remont ul. Miedzianej od Przędzalnianej do Wysokiej
wg potrzeb mieszkańców: miejsca parkingowe, zieleń, ulica do życia.
Lokalizacja – Odcinek ul. Miedzianej, od Przędzalnianej do Wysokiej.
Opis – Remont ul. Miedzianej na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Przędzalnianej stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców w stylu woonerfu, miejsca
spotkań, z zadbaną zielenią, ławkami, koszami na śmieci oraz miejscami
parkingowymi. Projekt zostanie przystosowany do potrzeb mieszkańców, będzie
służył wszystkim z okolicy Widzewa, poprawi komfort życia i postrzeganie całej
dzielnicy.
Bezpieczna i zielona ulica dla wszystkich – remont ulicy Miedzianej od Wodnej
do Wysokiej z uwzględnieniem potrzeb uczniów SP i mieszkańców okolicy.
Lokalizacja – Ul. Miedziana, odcinek od Wodnej do Wysokiej.
Opis – Remont ul. Miedzianej na odcinku od ul. Wodnej do ul. Przędzalnianej stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców w stylu woonerfu, miejsca
spotkań, z zadbaną zielenią, ławkami, koszami na śmieci oraz miejscami
parkingowymi. Projekt zostanie przystosowany do potrzeb mieszkańców, będzie
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Wykorytowanie i utwardzenie ul. Okólnej od ul. Łukaszewskiej
do ul. Bursztynowej; odcinek długości ok. 800 mb.
Lokalizacja – Tereny osiedla Dolina Łódki.
Opis – Wymieniony odcinek ul. Okólnej jest obecnie nieprzejezdny, Drogę należy
wykorytować, wykonać podbudowę tłuczniową oraz położyć warstwę asfaltową.
Piknik integracyjny.
Lokalizacja – Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej,
ul. Przybyszewskiego 255/267.
Opis – Zorganizowanie pikniku mającego na celu integrację osób zamieszkałych
w dzielnicy Łódź - Widzew i naszych podopiecznych.
LOKALNA KAWIARENKA INTERNETOWA 60+.
Lokalizacja – Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej,
ul. Przybyszewskiego 255/267.
Opis – Utworzenie ogólnodostępnej darmowej kawiarenki internetowej oraz punktu
informacji o działalności pomocy społecznej, a w szczególności domów pomocy
społecznej.
Uruchomienie bezprzewodowej sieci internetowej dla mieszkańców Centrum
Rehabilitacyjno - Opiekuńczego DPS.
Lokalizacja – Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej,
ul. Przybyszewskiego 255/267.
Opis – Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem
do Internetu bezprzewodowego dla wszystkich podopiecznych ośrodka.
Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Kopcińskiego
przy ul. Nawrot.
Lokalizacja – Ul. Kopcińskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Nawrot (w pobliżu
Łódzkiego Oddziału NFZ, Sądu Rejonowego, PG 28. PM 224).
Opis – Zadanie obejmuje montaż sygnalizacji świetlnej, uruchamianej ręcznie, przez
przejście dla pieszych. Realizacja zadania podniesie bezpieczeństwo osób, głównie
dzieci przechodzących przez ul. Kopcińskiego do i z okolicznych szkół oraz firm
i instytucji zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania z ul. Nawrot np. PG 28,
Łódzkiego Oddziału NFZ, Sądu Rejonowego.
Remont amfiteatru i urządzenie miejsca grillowego w Parku im. R. BadenPowella.
Lokalizacja – Park im. R. Baden-Powella ul. Niciarniana/Małachowskiego.
Opis – Remont amfiteatru w Parku im. R. Baden-Powella obejmował będzie
malowanie i naprawę ogrodzenia, przełożenie nawierzchni z kostki granitowej,
wykonanie siedzisk dla widzów oraz nawierzchni z kostki betonowej, odnowienie
graffiti na stopniach amfiteatru, remont murków, wykonanie poręczy przy stopniach,
wyremontowanie zaplecza i podłączenie prądu. Urządzenie miejsca grillowego.
Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.
Lokalizacja – PG 29, ul. Jurczyńskiego 1/3.
Opis – Na wyżej opisanym terenie ma powstać hala sportowa o powierzchni 360 m2,
wykonana w technologii lekkiej konstrukcji stalowej słupowo - łukowej, pokrytej
membraną PCV, z boiskiem wielofunkcyjnym pokrytym nawierzchnią
poliuretanową. Do hali dobudowane będzie zaplecze socjalno - techniczne
o powierzchni 80 m2 z dwiema przebieralniami, toaletą, natryskiem oraz
magazynkiem.
Kolorowa szatnia w SP 170 - w tych podziemiach nie straszy.
Lokalizacja – Szatnia uczniowska usytuowana jest w piwnicy SP 170, ul. Miedziana
1/3.
Opis – Szatnie uczniowskie nie były remontowane od czasu powstania szkoły czyli
od 1962 r. Fatalny stan tynków, stolarki okiennej (zalewanie ścian, zagrzybienie)
i boksów nie pozwala na wykonywanie jakichkolwiek prac we własnym zakresie,
ponieważ wymaga to nakładu dużej ilości środków finansowych, których nie mamy.
Szatnie od lat nadają się do kapitalnego remontu.
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Wybudowanie oświetlenia terenów miejskich, na których położona jest ulica
wewnętrzna.
Lokalizacja – Zadanie byłoby realizowane na terenach gminnych, na których
położona jest ulica wewnętrzna łącząca ul. Haśka z ul. Milionową.
Opis – Zadanie polega na wybudowaniu miejskiego oświetlenia latarniami
„parkowymi" chodnika miejskiego i latarniami „ulicznymi" ulicy miejskiej.
Wybudowanie oświetlenia terenów miejskich, na których położony jest chodnik
promenadowy.
Lokalizacja – Zadanie byłoby realizowane na terenach gminnych na których
położony jest chodnik promenadowy prowadzący od ul. Przybyszewskiego
do Milionowej w kierunku TESCO.
Opis – Zadanie polega na wybudowaniu miejskiego oświetlenia latarniami
„parkowymi" chodnika miejskiego i latarniami „ulicznymi" ulicy miejskiej.
Remont i modernizacja części budynku wraz z wymianą ogrodzenia
i nawierzchni PSM I st. im. A. Tansmana.
Lokalizacja – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Szpitalna 5/7
Opis – Odwodnienie ściany zachodniej budynku, remont łazienek: piwnica, parter,
I piętro, wymiana ogrodzenia oraz wymiana nawierzchni na terenie szkoły, wymiana
stolarki drzwiowej.
Remont ogrodzenia i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych Żłobka 29,
ul. Gogola 9.
Lokalizacja – Żłobek 29, ul. Gogola 9.
Opis – Remont będzie polegał na wymianie starego ogrodzenia na nowe oraz
dotyczył chodników wewnętrznych żłobka.
„Bezpieczny chodnik".
Lokalizacja – SP 33, ul. Lermontowa 7.
Opis – 1. Całkowity demontaż płyt chodnikowych. 2. Wyrównanie terenu.
3. Położenie kostki brukowej. 4. Wykonanie krawężnika od strony jezdni.
5. Wyznaczenie miejsc parkingowych. 6. Demontaż barierek zabezpieczających
bezpośrednie wyjście ze szkoły na jezdnię. 7. Zamontowanie i pomalowanie nowych
barierek. 8. Wykonanie trawnika i zabezpieczenie go od strony jezdni. 9. Wykonanie
miejsca postojowego (koperta) dla samorządu „Przewóz MPK dla Osób
Niepełnosprawnych".
Parkingi dla Janowa – miejsca postojowe przy ulicach Podbipięty – Juranda
ze Spychowa.
Lokalizacja – Widzew, Janów, Osiedle Sienkiewiczowskie, ulice Podbipięty –
Juranda ze Spychowa.
Opis – Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na Osiedlu
Sienkiewiczowskim przy ulicach Podbipięty i Juranda ze Spychowa. Miejsca w pasie
drogowym ukośnie lub wzdłuż osi jezdni. Preferowane zaprojektowanie miejsc
ukośnych do osi drogi z powodu lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni.
Korzyści: większa liczba miejsc postojowych, większe bezpieczeństwo ruchu
na osiedlu.
Budowa ul. Piasta Kołodzieja na odcinku 90 metrów na północ
od ul. Zakładowej na osiedlu Olechów-Janów.
Lokalizacja – Ul. Piasta Kołodzieja.
Opis – Budowa ul. Piasta Kołodzieja wraz z infrastrukturą, na odcinku 90 metrów
na północ od ul. Zakładowej na osiedlu Olechów-Janów.
Termomodernizacja wraz z wymianą dachu strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej Łódź – Sikawa.
Lokalizacja – Budynek OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158/160.
Opis – Planowane przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku
oraz wymianie pokrycia dachu, jest konieczne ze względu na pogorszający się z roku
na rok stan techniczny budynku strażnicy. Budynek ten służy społeczności lokalnej
dzielnicy Widzew, natomiast strażacy-ratownicy na co dzień czuwają
nad ich bezpieczeństwem.
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Zagospodarowanie terenu zielonego przy zbiegu ulic Gajcego i Zakładowej.
Lokalizacja – Skrzyżowanie ulic Gajcego i Zakładowej i Przylesie, działka nr W40677/2 o powierzchni 0,157 ha.
Opis – Otoczenie terenu krawężnikiem, nasadzenie drzew typu klon (niewysokich)
i zasianie nowej trawy.
Plac STREET WORKOUT.
Lokalizacja – Park "Źródła Olechówki".
Opis – Projekt zakłada budowę specjalistycznego placu do ćwiczeń
z wykorzystaniem masy własnego ciała (ćwiczeń kalistenicznych) rozwijających
sprawność fizyczną i koordynację ruchową.
„Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.
Lokalizacja – SP 149 z klasami integracyjnymi, ul. Tatrzańska 69a
Opis – Zadanie obejmuje adaptację wolnostojącego budynku na potrzeby
sześciolatków. Budynek ma być podwyższony o l m oraz wyremontowany wewnątrz
jak i na zewnątrz. Realizacja zadania wpłynie na powrót do jednozmianowości
w szkole, co w przypadku klas integracyjnych jest ważne. Nowoczesny
wyremontowany budynek da możliwość uczenia się w nim osobno dzieci
sześcioletnich, polepszy bezpieczeństwo oraz uzupełni bazę szkoły.
Projekt edukacyjny - informatyka i ratownictwo 50+.
Lokalizacja – Zadanie Projekt edukacyjny - informatyka i ratownictwo 50+
realizowane będzie na terenie osiedla Zarzew, w dzielnicy Widzew, na terenie SP
149 z klasami integracyjnymi przy ul. Tatrzańskiej 69a.
Opis – Projekt edukacyjny - informatyka i ratownictwo 50+ w SP 149 uczestnikom
zadania pozwoli nabyć umiejętności poruszania się w multimedialnym świecie oraz
wykorzystania technik informacyjnych, komputerowych i Internetu w codziennym
życiu, a także dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się w miejscu
wypadku i udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy.
SZKOLNO - OSIEDLOWE CENTRUM SPORTOWE.
Lokalizacja – II LO, ul. Nowa 11/13.
Opis – Remont i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie ich w specjalistyczny
sprzęt
w
celu
stworzenia
SZKOLNO-OSIEDLOWEGO
CENTRUM
SPORTOWEGO. W/w Centrum umożliwi uatrakcyjnienie zajęć z wychowania
fizycznego oraz wpłynie pozytywnie na integrację środowiska lokalnego w ramach
wspólnych zajęć ruchowych.
„Fitpark" - siłownia plenerowa.
Lokalizacja – Park Widzewski.
Opis – Lokalizacja siłowni to park, w którym nie ma placu zabaw, dlatego tez
siłownia będzie dobrym miejscem wypoczynku. Zwracamy również uwagę na fakt,
iż w okolicy mieszka dużo osób w wieku 20-40 lat, które prowadzą aktywny tryb
życia. Oprócz tego w okolicy znajduje się XXII LO, a uczniowie tej szkoły mogliby
zdrowo spędzać czas w czasie zajęć wf.
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy SP 193 dla mieszkańców Widzewa.
Lokalizacja – SP 193, ul. Standego 1.
Opis – Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców Widzewa w miejscu
obecnego boiska asfaltowego przy SP 193.
Budowa parkingu przy SP 204.
Lokalizacja – SP 204, ul. Gajcego 7/11.
Opis – SP 204 położona jest przy ul. Gajcego 7/11. Na całej długości ulicy
obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów. Do szkoły dzieci przyjeżdżają
z odległych miejsc. Rano przyjeżdża pod szkołę około 200 aut. Konieczne jest
zbudowanie miejsc parkingowych, aby dzieci bezpiecznie docierały do placówki.
Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób
Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.
Lokalizacja – Wejście główne do budynku przy ul. Ćwiklińskiej 5a oraz pas zieleni
przylegający do budynku, oddzielający budynek od ulicy.
Opis – Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego
niepełnosprawnych w obrębie Domu Dziennego Pobytu dla Osób

W0066

W0067

W0068

W0069

W0070

W0071

W0072

W0073

53

Kwota po
weryfikacji
30 000,00

75 000,00

1 499 000,00

84 791,00

80 000,00

66 000,00

810 000,00

133 700,00

73 600,00

ID
wniosku

W0074

W0075

W0076

W0079

W0080

W0081

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
Niepełnosprawnych oraz zlikwidowanie barier architektonicznych przy wejściu do
budynku. Projekt obejmuje przebudowę wejścia głównego polegającą
na dobudowaniu podjazdu dla wózków inwalidzkich, remoncie nawierzchni schodów
i wejścia oraz wybudowanie w pasie zieleni oddzielającym jezdnię od budynku
miejsc postojowych dla samochodów dowożących podopiecznych do DDP dla ON.
Modernizacja infrastruktury wokół wieżowca przy ul. Wodnej 33/47 - chodniki,
miejsca parkingowe, podjazd dla niepełnosprawnych, zieleń.
Lokalizacja – Teren wokół wieżowca przy ul. Wodnej 33/47.
Opis – Zadanie obejmuje działanie mające na celu zagospodarowanie terenu wokół
wieżowca przy ul. Wodnej 33/47 w Łodzi poprzez rewitalizację zieleni, nasadzenia
roślin, wyznaczenie miejsc parkingowych, remont murów i schodów w szczytach
wieżowca, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wodnej 37, a także
modernizację chodników.
Stwarzamy bezpieczne miejsce wypoczynku i zabawy w ogrodzie
przy ul. Ćwiklińskiej 5a.
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Ćwiklińskiej
5a.
Opis – Łamiemy bariery architektoniczne i rewitalizujemy ogród położony przy
Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a,
poprzez wymianę starych chodników, przebudowę wejść do ogrodu, odnowienie
zieleni, wyposażenie ogrodu w altanę, grill stacjonarny, stoły biesiadne, w celu
zapewnienia bezpiecznego odpoczynku i zabawy dla niepełnosprawnych
podopiecznych DDPON, seniorów z sąsiadującego DDP „ Złota Jesień", oraz dzieci
ze Świetlicy Środowiskowej mieszczącej się także w budynku DDPON.
Przebudowany ogród da szersze możliwości integracji osób niepełnosprawnych
i osób starszych ze społecznością lokalną.
Boisko wielofunkcyjne z bieżnią na terenie SP 139 przy ul. Giewont 28.
Lokalizacja – Miejscem realizacji zadania jest teren SP 139, mieszczącej się
przy ul. Giewont 28.
Opis – Zadanie „Boisko wielofunkcyjne z bieżnią na terenie SP 139" obejmuje
wykonanie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego. Obiekt będzie składał się z:
boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej oraz bieżni zakończonej z jednej
strony skocznią do skoku w dal, będą tam umieszczone stoły do tenisa stołowego.
KINO LETNIE w Parku Podolskim na osiedlach Zarzew i Dąbrowa.
Lokalizacja – Park Podolski, obszar rekreacyjny pomiędzy osiedlami Zarzew
i Dąbrowa. Teren zadania jest umieszczony na działkach W30-17/57, W30-17/44,
W30-17/50, W30-17/54, W30-17/53, W30-17/56, W30-17/37, W30-17/36, W3032/22, W30-35, W30- 32/17, W30-32/23, W30-41/5, W30-42/1, W30-43, W30-44,
W30-50/2, W30-52/11, W30- 52/21, W30-53/2, które są własnością gminy Łódź.
Lokalizację zadania przedstawia mapa dołączona w załączniku nr 1.
Opis – Kino Letnie w Parku Podolskim na Zarzewie to cykl wieczornych seansów
plenerowych wyświetlanych na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców.
Od czerwca do września co dwa tygodnie mieszkańcy będą mogli bezpłatnie,
w bezpiecznej i miłej atmosferze, oglądać filmy leżąc na leżakach i kocach.
Repertuar będzie dopasowany do różnorodnych gustów - każdy znajdzie coś dla
siebie!
Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń
korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.
Lokalizacja – Park Podolski, obszar rekreacyjny pomiędzy osiedlami mieszkalnymi
Zarzew i Dąbrowa.
Opis – Zadanie polega na stworzeniu na terenie Parku Podolskiego, strefy do ćwiczeń
korekcyjno ruchowych oraz gimnastycznych, pomiędzy dwoma ważnymi osiedlami
mieszkaniowymi: Zarzew i Dąbrowa.
Budowa przyjaznego dzieciom środowiska do zabaw i nauki poprzez odnowienie
parkietów w salach dydaktycznych PM 146 Zarzew.
Lokalizacja – PM 146, ul. Morcinka 3.
Opis – Projekt skierowany do społeczności związanej z PM 146 oraz mieszkańców
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osiedla Zarzew, zainteresowanych estetyką i funkcjonalnością obiektów użyteczności
publicznej w swej okolicy. Projekt zakłada wymianę parkietów w dwóch salach
dydaktycznych oraz konserwację i odnowienie struktury parkietów w trzech
kolejnych. Z sal dydaktycznych codziennie korzystają przedszkolaki w wieku 3-6 lat.
W0082

W0085

W0086

W0087

W0088

W0089

Stowarzyszenie Rozwoju Łodzi - budowa chodnika wzdłuż ul. Strykowskiej,
na odcinku od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.
Lokalizacja – Obszar realizacji zadania: odcinek ul. Strykowskiej między ul. StasiaHerbową a ul. Łupkową. Nr działek: B20-77/46, B20-77/38, B20-77/33.
Opis – Budowa chodnika po zachodniej i wschodniej stronie ul. Strykowskiej,
łączącego przystanki autobusowe z ulicami: Łupkową, Herbową i Stasia. Dodatkowo,
dla zapewnienia bezpieczeństwa w projekcie uwzględnione zostaje także
zainstalowanie oświetlenia w postaci ulicznych latarni.
Łatwe przejście - utworzenie kładek z ułatwieniami dla wózków, rowerów, osób
starszych i matek z dziećmi.
Lokalizacja – Obszar realizacji działania będzie w zakresie następujących działek
znajdujących się na Widzewie Olechowie: numer działki W35-37/14, W35-214/1.
Opis – Modernizacja kładek biegnących nad wodociągiem i dostosowanie ich w taki
sposób, aby matki z dziećmi, osoby na wózkach, osoby mające trudności
z chodzeniem mogły bez problemów dostać się z jednej strony wodociągu na drugą,
do szkoły, kościoła, sklepu.
Bezpieczna droga do szkoły.
Lokalizacja – Osiedle Olechów-Janów.
Opis – Wstawienie w pasie przejść dla pieszych wysp tworzących azyle dla pieszych
oraz stworzenie bezpiecznego przejścia dla dzieci wzdłuż chodnika do szkoły wraz
z miejscem do bezpiecznego odwożenia dzieci przez rodziców oraz parkingiem
dla autokaru.
Parkowanie w pasie jezdni - bezpiecznie i tanio.
Lokalizacja – Osiedle Olechów-Janów, ulice osiedlowe, miejsca parkingowe przy
jezdni i na jezdni.
Opis – Wymalowanie/oznaczenie obecnych miejsc parkingowych oraz wydzielenie
nowych miejsc do parkowania w pasach jezdni.
Przyjazna „Beskidzka" z nową nawierzchnią, jako osiedlowy „woonerf", który
łączy i zaprasza.
Lokalizacja – Zadanie obejmuje utwardzenie ul. Beskidzkiej na odcinku
od ul. Marmurowej do ul. Karkonoskiej i położenie na niej nawierzchni. Jest ono
zlokalizowane na terenie działania Osiedla „Dolina Łódki" na pograniczu z Osiedlem
Nowosolna.
Opis – zadanie o nazwie: „Przyjazna „Beskidzka" z nową nawierzchnią, jako
osiedlowy „woonerf', który łączy i zaprasza" polega na trwałej poprawie stanu
przejezdności i dostępności ul. Beskidzkiej na jej końcowym przebiegu
do ul. Karkonoskiej zapewniającej dojazd mieszkańcom tej ulicy do ul. Brzezińskiej
oraz siedziby Rady Osiedla i placu zabaw. Łączna długość ulicy z nową
nawierzchnią – 960 mb.
Familijny Park w dolinie Łódki jako miejsce aktywnego wypoczynku i integracji
mieszkańców łódzkich osiedli.
Lokalizacja – Ul. Beskidzka 172. Miejsce realizacji zadania obejmuje nieruchomość
niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Łódź w obrębie W-3 na działkach
Nr 7/17 o pow. 32 m2 , Nr 7/18 o pow. 27,566 m2 oraz Nr 7/7 o pow. 8,899 m2.
Wnioskowane zadanie - utworzenie i budowa Familijnego Parku w „Dolinie Łódki"
zlokalizowane jest w kwartale ulic Beskidzka-Iglasta-Opolska-Marmurowa,
w otulinie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, na obszarze chronionego
Krajobrazu Pradoliny Łódki.
Opis – Przedmiotowe zadanie polegać będzie na budowie i utworzeniu parku terenów
zielonych o charakterze rekreacyjno-sportowym (aktywnego wypoczynku
w środowisku przyjaznym dla człowieka) na nieruchomości niezabudowanej przy
ul. Beskidzkiej 172 na działkach 7/7, 7/17, 7/18 o łącznej powierzchni 36,497 m2,
położonej w otulinie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, na obszarze
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chronionego Krajobrazu Pradoliny Łódki.
W0090

W0091

W0093

W0094

W0096

W0097

W0098

W0099

W0100

Modernizacja szatni uczniowskiej SP 12.
Lokalizacja – Szatnia uczniowska usytuowana w piwnicy SP 12, ul. Jurczyńskiego
1/3.
Opis – Modernizacja szatni z zakupem szafek dla uczniów, remontem podłóg,
malowaniem, wymianą drzwi, instalacji wody zimnej i ciepłej, szafek hydrantowych,
oświetlenia i zabudową rur.
Samochód osobowy combi do obsługi Miejskiej Przychodni „Widzew", służący
również do przewozu pacjentów na badania.
Lokalizacja – Miejska Przychodnia „Widzew", Piłsudskiego 157.
Opis – Do realizacji wizyt domowych - lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, laborantka.
Do przewozu pacjentów. Do obsługi Przychodni - kontakt z urzędami, zaopatrzenie,
serwis sprzętu.
Unowocześnienie placu zabaw w Parku Źródliska I.
Lokalizacja – Park Źródliska, istniejący plac zabaw w parku od strony ul. Fabrycznej.
Opis – Wykonanie nowoczesnego placu zabaw pokrytego bezpieczną nawierzchnią
amortyzującą upadki. Montaż nowych i starych urządzeń zabawowych dla dzieci
młodszych i starszych (drabinek, bujaków na sprężynach, huśtawek, karuzeli,
zjeżdżalni, huśtawek wagowych, wzniesień pokrytych bezpieczną nawierzchnią,
drabinek linowych, dwóch budowli np. statków zawierających zjeżdżalnie, drabinki
i inne elementy zabawowe), wykonanie piaskownicy, montaż ławeczek i koszy
na śmieci oraz remont i malowanie ogrodzenia placu.
Lustra sferyczne na skrzyżowaniach dróg samochodowych z drogami
rowerowymi wzdłuż Piłsudskiego.
Lokalizacja – Północna strona al. Piłsudskiego, skrzyżowania z ulicami Wodna,
Wysoka, Nowa, Szpitalna.
Opis – Umieszczenie luster sferycznych przy wyjeździe na al. Piłsudskiego z ulic:
Nowej, Wysokiej, Wodnej i Szpitalnej. Lustra sferyczne znacznie usprawnią ruch
w newralgicznych miejscach, w których niezwykle często mają miejsce kolizje
rowerzystów z samochodami spowodowane przez wyjeżdżające z ulic
podporządkowanych samochody.
Informatyzacja Miejskiej Przychodni „Widzew".
Lokalizacja – Miejska Przychodnia „Widzew", al. Piłsudskiego 157.
Opis – Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb serwerowni, modernizacja instalacji
elektrycznej, zakup sprzętu komputerowego (stanowisk komputerowych, drukarek,
skanerów do gabinetów lekarskich, rejestracji), zakup programu antywirusowego,
serwera, programów specjalistycznych (medycznych i do powiadamiania pacjentów
za pomocą sms), utworzenie strony internetowej.
Poprawa wyglądu wewnętrznego Miejskiej Przychodni „Widzew".
Lokalizacja – Miejska Przychodnia „Widzew", al. Piłsudskiego 157.
Opis – Remont schodów, przebudowa frontu rejestracji, wymiana drzwi
do gabinetów, remont toalet, wymiana drzwi wejściowych.
Remont parkingu przy Miejskiej Przychodni „Widzew", al. Piłsudskiego 157.
Lokalizacja – Parking znajduje się na zapleczu Miejskiej Przychodni „Widzew"
al. Piłsudskiego 157 (róg ul. Niciarnianej).
Opis – Remont istniejącego parkingu przy Miejskiej Przychodni „Widzew".
Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji w Miejskiej
Przychodni „Widzew".
Lokalizacja – Poradnia Rehabilitacji w Miejskiej Przychodni „Widzew" przy
al. Piłsudskiego 157.
Opis – Modernizacja i doposażenie Poradni Rehabilitacji w sprzęt medyczny
dla fizyko- i kinezyterapii Miejskiej Przychodni „Widzew".
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Zagłoby.
Lokalizacja – Skrzyżowanie ulic Hetmańskiej i Zagłoby.
Opis – Zadanie polega na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Hetmańskiej i Zagłoby (Janów). Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
osiedla. W tym miejscu znajdzie się wkrótce nowy przystanek tramwajowy
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(trasa W-Z), obecnie znajdują się tam przystanki autobusowe oraz galeria handlowa.
W0101

W0102

W0103

W0104

W0105

W0107

W0108

W0109

Utwardzenie ul. Szancera asfaltem.
Lokalizacja – Ul. Szancera.
Opis – Wykorytowanie i wylanie asfaltu na ulicy.
Budowa nowej, asfaltowej jezdni z podbudową oraz chodników na ul. Sędziwoja
w szlaku obecnej drogi gruntowej.
Lokalizacja – Ul. Sędziwoja.
Opis – Budowa nowej jezdni z podbudową o nawierzchni asfaltowej oraz budowa
chodników. Udrożnienie rowów melioracyjnych wzdłuż ul. Przylesie, które mają
odbierać wody opadowe z ul. Sędziwoja.
Komputery dla PG 31.
Lokalizacja – PG 31, ul. Grota Roweckiego 1.
Opis – Wyposażenie PG 31 w 16 standardowych jednostek komputerowych
umożliwiających prowadzenie zajęć z uczniami oraz bezpłatnych kursów dla
seniorów.
„Aktywny ZARZEW!" - Osiedlowe Centrum Rekreacyjno - Integracyjne.
Lokalizacja – Teren boiska przy PG 31, ul. Grota-Roweckiego 1.
Opis – Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego złożonego
z boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni do gier zespołowych, placu
zabaw dla dzieci i młodzieży, w tym urządzenia zabawowe dla dzieci i instalacje typu
sport & fitness dla młodzieży i dorosłych.
Nasz ZARZEW - zniesienie barier architektonicznych w otoczeniu PG 31
przy ul. Grota Roweckiego 1.
Lokalizacja – Chodnik położony od ulicy Grota Roweckiego wzdłuż frontu budynku
PG 31, ul. Grota Roweckiego 1, prowadzący do kościoła rzymskokatolickiego pod
wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, ul. Grota Roweckiego 1A.
Opis – Remont nawierzchni, dostosowanie jej do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych - remont nawierzchni utwardzonej: rozebranie istniejących
chodników, wykonanie koryta, ławy betonowej, ułożenie kostki brukowej,
wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych.
Budowa placu zabaw wraz z nasadzeniami i dodatkową infrastrukturą
na ul. Milionowej w pobliżu ul. Częstochowskiej 64.
Lokalizacja – Ul. Milionowa 105/107 działka nr 96/1, Milionowa b/n działka 1/50
oraz fragment działki 1/41 po przeciwnej stronie ul. Milionowej wraz z przejściem
dla pieszych łączącym te 2 części (lokalizacja przejścia i progów na działce 1/63).
Opis – Zadanie ma polegać na wybudowaniu dobrze wyposażonego placu zabaw dla
dzieci w różnym wieku wraz z odpowiednią nawierzchnią ławeczkami dla
opiekunów, urządzeniem terenów zielonych, wykonaniem ogrodzenia i montażem
stojaków rowerowych oraz oświetlenia. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo
dzieciom w zakres zadania wchodzi też wykonanie wysp zwalniających przy
ul. Milionowej w okolicy placu, po obu jego stronach przejścia dla pieszych. Dla
poprawy warunków osób dojeżdżających do palcu samochodami utwardzenie miejsc
postojowych po przeciwnej stronie ul. Milionowej przy ogródkach działkowych.
Szkolimy i wychowujemy poprzez rugby - wzorujemy się na najlepszych.
Lokalizacja – Obiekty sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza
Górskiego przy ul. Milionowej 12.
Opis – W ramach zadania przewiduje się organizację szkoleń, prelekcji i warsztatów
ze światowej sławy zawodnikami i trenerami rugby. W warsztatach organizowanych
w Łodzi uczestniczyłyby dzieci i młodzież ze szkół usytuowanych w dzielnicy ŁódźGórna. Głównym celem byłoby zaznajomienie z dyscypliną, popularyzacja rugby w
szkołach i zachęcenie do aktywności fizycznej.
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki
przy ul. Pomorskiej 437.
Lokalizacja – Działka administrowana przez Publiczną Szkołę Podstawową
„Mileszki" przy ul. Pomorskiej 437.
Opis – Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Całość składać się będzie z: boiska wielofunkcyjnego
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o wymiarach 43m x 32m (boisko do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki), boiska
trawiastego do gry w piłkę nożną. Obok boiska znajdować się będzie bieżnia
ze skocznią do skoku w dal oraz stół do tenisa stołowego.
W0111

W0112

Wykonanie dokumentacji i budowa dalszej części chodnika w ul. Grabińskiej.
Lokalizacja – Ul. Grabińska od lasu do granic miasta.
Opis – Dokończenie budowy chodnika w ul. Grabińskiej; dotychczas wykonano 950
m, pozostało1500 m.
Program dostosowawczy do wymogów dla placówki medycznej - wymiana
wykładzin podłogowych w Miejskiej Przychodni Batory.
Lokalizacja – Przychodnia Batory, ul. Elsnera 19.
Opis – Wykonanie modernizacji Przychodni polegające na wymianie wykładzin
podłogowych na parterze i I piętrze budynku.

1 150 000,00

291 510,00

f) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego na 2016 r.
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L0002

Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.
Lokalizacja - ul. Wólczańska od Potza do Skrzywana, ul. Wydawnicza od Tuwima
do wjazdu do centrum handlowego (działka 34/28), Żeromskiego od Kopernika do
Mickiewicza, ul. 11 Listopada od dz. 60/24 do dz. 60/68, ul. Wyszyńskiego od
Bandurskiego do Retkińskiej, ul. Puszkina od Ronda Sybiraków do Andrzejewskiej,
ul. Obywatelska od Nowe Sady do Włókniarzy, ul. Łąkowa od Kopernika do
Mickiewicza, ul. Skłodowskiej-Curie (kontrapas) od Żeromskiego do Strzelców
Kaniowskich, al. Waltera-Janke od Wyszyńskiego do Pienistej, ul. Konstytucyjna od
Pomorskiej do Małachowskiego, ul. Narutowicza od Konstytucyjnej do
Krzywickiego, ul. Pankiewicza - "sierżanty rowerowe" na odcinku Wojska
Polskiego-Sporna, pasy ruchu od Spornej do al. Palki, ul. Kaczeńcowa od
Aleksandrowskiej do Rojnej, ul. Kusocińskiego od Armii Krajowej do Retkińskiej wymalowanie "sierżantów rowerowych", al. Kościuszki od Żwirki do Radwańskiej,
ul. Wróblewskiego od Politechniki do Wólczańskiej, ul. Kasprzaka od Legionów do
Srebrzyńskiej, ul. Skłodowskiej-Curie/Struga od Gdańskiej do Kościuszki,
al. Kościuszki od Struga do Mickiewicza - wymalowanie "sierżantów rowerowych",
ul. Kościuszki od Mickiewicza do Radwańskiej - wymalowanie "sierżantów
rowerowych", al. 1 Maja od Włókniarzy do Wólczańskiej, ul. Milionowa od
Przędzalnianej do al. Rydza-Śmigłego" - sierżanty rowerowe", ul. Pomorska od
Konstytucyjnej do Poronińskiej, ul. Przędzalniana od Piłsudskiego do Tuwima" sierżanty rowerowe", ul. Śląska od Rzgowskiej do Kilińskiego, ul. Żeromskiego
od 6 Sierpnia do Zielonej, al. Unii od PKP Łódź Kaliska do Konstantynowskiej,
ul. Strażacka od Rzgowskiej do Królewskiej.
Opis - Zadanie polega na wyznaczeniu (wymalowaniu) na wskazanych ulicach 38
km pasów ruchu dla rowerów - w większości przypadków bez zmniejszenia liczby
pasów ruchu dla pojazdów mechanicznych; bez likwidowania miejsc parkingowych
(a w trzech przypadkach tworząc dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów).
Wyznaczenie pasów w jezdni znacząco poprawi bezpieczeństwo rowerzystów.
Psy Ratownicze - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi,
modernizacja remizy OSP GRS.
Lokalizacja - Budynek oraz plac manewrowy OSP, Grupy Ratownictwa
Specjalistycznego Łódź - Jędrzejów, ul. Tomaszowska 85.
Opis - Zadanie polega na wymianie poszycia dachu, bram garażowych, ułożeniu
kostki brukowej na placu i jego ogrodzeniu oraz ociepleniu i otynkowaniu remizy.
Realizacja zadania podniesie bezpieczeństwo użytkowników budynku, ułatwi oraz
skróci czas wyjazdu zastępów do działań ratowniczych. Ocieplenie budynku
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zmniejszy straty cieplne, pozwoli zaoszczędzić środki na ogrzewanie, pozytywnie
wpłynie na środowisko.
L0010

L0012

L0014

L0015

L0018

L0019

L0020

Zielone dla pieszych i rowerzystów przed samochodami.
Lokalizacja - Każde skrzyżowanie w Łodzi z sygnalizacją świetlną nieobjęte
pracami w ramach budowy Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.
Opis - Zielone dla pieszych i rowerzystów powinno zapalać się kilka sekund przed
światłami dla samochodów. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane
na zachodzie Europy i ma na celu minimalizowanie ryzyka potrącenia pieszego,
który właśnie wchodzi na przejście dla pieszych.
Budowa ścieżki zdrowia w Parku na Zdrowiu oraz zagospodarowanie miejsca
na grill.
Lokalizacja - Park na Zdrowiu.
Opis - 1. Wytyczenie trasy ścieżki zdrowia, montaż przyrządów do ćwiczeń i tablic
informacyjnych dotyczących użytkowania przyrządów, montaż drogowskazów
ścieżki, tablicy z regulaminem korzystania ze ścieżki, ławeczek i stolików na trasie.
2. Budowa lub montaż betonowego grilla, zakup i montaż ław betonowych oraz
tablicy informacyjnej.
Wodny plac zabaw nad stawem Zgierska.
Lokalizacja - Północna część stawu Zgierska znajdującego się po drugiej stronie
ul. Zgierskiej obok Parku Julianowskiego oraz budynek przy Zgierskiej 139a.
Opis - Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod rekreacje.
Zbudowany zostanie wodny plac zabaw, postawiony monitoring. Więcej parkjulianowski.manifo.com.
Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki.
Opis - Projekt zakłada doposażenie terenu, głównie w obszarze miejsc
wykorzystywanych do rekreacji i wypoczynku, w podstawowe urządzenia
zagospodarowania rekreacyjnego (ławki drewniane z oparciem, kosze na śmieci).
Usunięte zostaną stare, zużyte elementy zagospodarowania rekreacyjnego.
Dofinansowane zostanie bieżące utrzymanie terenu (wykaszanie, sprzątanie).
Tablice informacyjne na łódzkich tramwajach.
Lokalizacja - Tramwaje należące do MPK.
Opis - Montaż na tramwajach należących do MPK wyraźnych tablic informujących
o numerze linii.
Oznaczenie przejazdów rowerowych w mieście kolorem czerwonym dla
zwiększenia bezpieczeństwa.
Lokalizacja - Zgierska, Sikorskiego, Łagiewnicka, Julianowska, al. Włókniarzy,
Jana Pawła II, Pabianicka, Rudzka, Retkińska, Konstantynowska – Zoo,
Srebrzyńska, Drewnowska, Zachodnia, Warszawska/Skrzydlata, Niciarniana,
Lodowa, Rondo Inwalidów, Rondo Sybiraków, Przybyszewskiego, Rokicińska,
Józefiaka/al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, Hetmańska, Bandurskiego/
Karolewska, Palki/Strykowska, W. Polskiego/Brzezińska.
Opis - Pomalowanie przejazdów rowerowych w miejscach, gdzie jeszcze nie są
pomalowane, czerwoną farbą. Znakomicie ułatwi to rowerzystom, kierowcom
i pieszym ich lokalizację, a tym samym prawidłowe zachowanie na drodze.
Wprowadzenie koloru czerwonego jako standardu przyczyni się to do zwiększenia
bezpieczeństwa oraz uporządkowania dróg i upiększenia miasta.
Las Łagiewnicki – strefą wypoczynku.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki.
Opis - Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów
i pieszych poruszających się po terenie Lasu Łagiewnickiego. Zadanie proponuje się
wykonać poprzez: l) spowolnienie ruchu pojazdów silnikowych na ul. Okólnej na
odcinku przebiegającym przez Las Łagiewnicki, 2) usunięcie pojazdów silnikowych
z leśnych ścieżek poprzez umieszczenie na ścieżkach leśnych znaków zakazu
wjazdu do lasu.
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Zadbany Park Julianowski.
Lokalizacja - Park Julianowski im. A. Mickiewicza.
Opis - Zakres rzeczowy zadania obecnie obejmuje stworzenie na terenie Parku
im. A. Mickiewicza (Julianowskiego) bariery z zieleni w postaci nowych nasadzeń
(głównie krzewów) wzdłuż ul. Zgierskiej oraz wzdłuż alei wjazdowej do parku
od strony ul. Zgierskiej, skuteczniej chroniącej przed hałasem, spalinami i kurzem
ulicznym niż istniejące nasadzenia krzewów o funkcji ozdobnej i izolującej.
W ramach zadania zostanie sfinansowane również: opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej nasadzeń, zakup i montaż czasowych osłon nasadzonych
krzewów przeciwko aerozolowi solnemu o wys. ok. 70 cm wzdłuż ul. Zgierskiej
oraz koszt nadzoru inwestorskiego.
Stop zaśmiecaniu Łodzi! Stop oblepianiu słupów i rynien ulotkami kredytów!
Lokalizacja - Całe miasto.
Opis - 1. Zatrudnienie 3 osób odpowiedzialnych za oczyszczanie miasta z ulotek
naklejanych na słupy, rynny i inne miejsca wraz z usunięciem śladów po nich
pozostawionych. 2. Kampania reklamowa zniechęcająca do korzystania z tych firm,
zachęcająca do zgłaszania procederu rozlepiania i do oczyszczania miasta
z rozwieszonych ulotek.

300 000,00

Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych miasta Łodzi
(pieszych i rowerowych).
Lokalizacja - Całe miasto.
Opis - Renowacja istniejącej sieci szlaków pieszych i rowerowych w granicach
miasta. Renowacji wymagają znaki znajdujące się w terenie, konieczny jest także
montaż tablic kierunkowych oraz plansz z mapami szlaków w węzłowych punktach
tras. Powstać powinny również bezpłatne informatory prezentujące ich przebieg
oraz najważniejsze atrakcje znajdujące się przy szlakach.
Wakacyjne animacje dla dzieci i młodzieży w Parku im. H. Sienkiewicza.
Lokalizacja - Park im. H. Sienkiewicza (teren całego Parku).
Opis - Dla starszej młodzieży koncert życzeń - utwory (ulubione) muzyczne dedykowane komu - koleżance, rodzicom. W okresie letnim (lipiec, sierpień)
organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, konkursy, zabawy, spacery po
parku, zwiedzanie miejsc zabytkowych (Muzeum Przyrodnicze BWA),
fotografowanie np. fontanny, konkursy plastyczne, konkursy przyrodnicze –
poznajemy ptaki w Parku, owady, drzewa. Animacje pt. Mój przyjaciel jeż,
konkursy literackie.
"Co za głośno, to nie zdrowo" - dobra nauka w szkole bez agresji.
Lokalizacja - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29.
Opis - Zadanie ma na celu zbadanie wpływu eliminacji nadmiaru hałasu
w placówkach oświatowych na psychofizyczny rozwój dzieci, poprawę koncentracji
wśród uczniów, poprawę wyników w nauce oraz zmniejszenie poziomu agresji w
szkołach. W ramach działania w klasach 1-3 przeprowadzone zostanie
długookresowe (minimum 6 miesięcy) badanie przy użyciu specjalistycznej
infrastruktury przeciwdziałającej nadmiernemu natężeniu dźwięków i monitorującej
ich poziom oraz przeprowadzone zostaną szkolenia kadry nauczycielskiej.
Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym
łódzkim parku.
Lokalizacja - Park Podolski po obu stronach ul. Tatrzańskiej, Park Julianowski, Park
Ocalałych, Park im. Szarych Szeregów, Park Helenów, Park Staromiejski, Park im.
S. Żeromskiego (Kaczeńcowa-Rojna), Park im. J. Poniatowskiego, Park
im. M. Klepacza, Park na Zdrowiu (dawny Park Ludowy), Park im. J. Staszica, Park
im. J. Matejki, Park im. H. Sienkiewicza, Park im. S. Moniuszki, Pasaż
Abramowskiego, Park przy ul. Leczniczej, dawny Park im. Hibnera, Park
im. W. Reymonta (ul. Przybyszewskiego/Piotrkowska/Milionowa), Park Sielanka
(Rondo
Lotników
Lwowskich/Cieszkowskiego/Pabianicka),
Park
przy
ul. Skrzywana, Park im. J. Piłsudskiego, Park 3 Maja, Park Źródliska, Park nad
Jasieniem, Park im. J. Kilińskiego, Park im. gen. M. Zaruskiego.
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Opis - Montaż w 27 łódzkich parkach budek lęgowych dla ptactwa śpiewającego
oraz domków lęgowych dla nietoperzy.
L0029

L0030

L0031

L0032

L0033

L0034

„Przyjazny Dom Dziecka" - przebudowa budynku gospodarczego na placówkę
opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.
Lokalizacja - Dom Dziecka l, ul. Aleksandrowska 123. Na działce poza budynkiem
Domu Dziecka znajdują się dwa budynki gospodarcze. Jeden z nich może zostać
przekształcony na budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka. Działka, na
której planowana jest inwestycja jest terenem zagospodarowanym, ogrodzonym i
uzbrojonym.
Opis - W ramach planowanej inwestycji nastąpi przekształcenie i przebudowa
budynku gospodarczego. Remont obejmie izolację pionową ścian fundamentowych,
wykonanie opaski wokół budynku, roboty elewacyjne, wymianę stolarki
zewnętrznej i montaż okien, roboty murarskie i rozbiórkowe podłóg, schodów,
roboty glazurnicze, wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, wymianę
pokrycia dachu z eternitu, wzmocnienie konstrukcji dachu.
Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - I etap.
Lokalizacja - ul. Zacna, działka nr 277/6 obręb G-43.
Opis - Zadanie polegać będzie na wykonaniu I etapu budowy noclegowni,
obejmującego: wykonanie i opracowanie projektu budowlanego, realizację robót
budowlanych bez zakresu prac wykończeniowych i wyposażenia.
Wykonanie niezbędnych napraw i zabezpieczeń najstarszych zabytkowych
drewnianych budynków w Łodzi - kapliczek w Lesie Łagiewnickim.
Lokalizacja - ul. Wycieczkowa 77.
Opis - Kapliczki św. Antoniego oraz św. Rocha i Sebastiana wymagają wykonania
niezbędnych remontów i poprawy stanu ich zabezpieczenia. Najistotniejszą częścią
zadania jest naprawa dachu, w tym wymiana pokrycia z gontu na kapliczce
św. Rocha i Sebastiana. Realizacja zadania przyczyni się do zachowania we
właściwym stanie kaplic i ich wyposażenia.
Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejek
oraz zieleni w ich okolicach.
Lokalizacja - Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny,
ul. Konstantynowska 8/10.
Opis - Wymiana starych nawierzchni alejek, co stworzy poprawę warunków
do poruszania się po zoo. Wyeliminowanie najbardziej dziurawych, nierównych
nawierzchni poprawi bezpieczeństwo zwiedzania, umożliwi swobodne poruszanie
się pieszych oraz osób niepełnosprawnych. Przebudowa terenów zielonych
w okolicach alejek zapewni zwiedzającym odpoczynek i relaks w otoczeniu
uporządkowanej, estetycznej zieleni.
WORKOUT PARK na Zdrowiu, sprawdź:
www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja - Północna część Parku im. J. Piłsudskiego (Zdrowie)
za Lunaparkiem, lokalizacja geograficzna: 51, 771787/19, 412867.
Opis - Zbudowanie dużej instalacji sportowej, przeznaczonej dla osób w każdym
wieku. Workout Park umożliwia ćwiczenie siły i wytrzymałości całego ciała, przy
użyciu własnego ciężaru (kalistenika). W jego skład wchodzą drążki, drabinki,
obręcze, ławeczka i lina. Nawierzchnia wykonana jest z mat gumowych co zwiększa
funkcjonalność i bezpieczeństwo.
Budowa drogi rowerowej – ul. Pienista; remont chodnika w ul. Pienistej.
Lokalizacja – Ul. Pienista na odcinku od ul. Waltera-Janke do ul. gen. Maczka.
Opis - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej od Waltera-Janke do Maczka,
o długości l,4 km. Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej.
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Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Waltera-Janke oraz Bandurskiego od ul. Pienistej do ul. Krzemienieckiej.
Lokalizacja - Ulice: Waltera-Janke oraz Bandurskiego - od ul. Pienistej
do ul. Krzemienieckiej.
Opis - Budowa drogi rowerowej od skrzyżowania ulic gen. Waltera-Janke i Pienistej
do skrzyżowania al. Bandurskiego z ul. Krzemieniecką, wzdłuż ul. Waltera-Janke
oraz al. Bandurskiego, po zachodniej stronie o łącznej długości ok. 1,5 km.
Budowa dwóch mini boisk sportowych na terenie osiedla Stare Polesie przy
Zespole Szkół Specjalnych 2, ul. Karolewska 30/34.
Lokalizacja - Teren przy Zespole Szkół Specjalnych 2, ul. Karolewska 30/34,
na działce stanowiącej własność Miasta Łodzi (zgodnie z mapą własności terenów).
Opis - Poprawa bazy rekreacyjno - sportowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
w tym osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie dwóch mini boisk
do drużynowych gier zespołowych. 1. Mini boisko do piłki nożnej i piłki ręcznej,
2. Mini boisko do piłki koszykowej. Boiska byłyby integralną częścią kompleksu
sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych 2.
Remont kładki dla pieszych nad al. Politechniki (na wysokości Hali Sportowej).
Lokalizacja - Al. Politechniki, na wysokości numeru 3, Park im. M. Klepacza.
Opis - Zadanie obejmuje remont kładki dla pieszych, znajdującej się nad
al. Politechniki, na wysokości numeru 3 po stronie zachodniej Parku
im. M. Klepacza oraz Hali Sportowej (MOSiR) po stronie wschodniej. Remont ten
będzie obejmował wzmocnienie konstrukcji kładki, montaż nowych schodów,
naprawę niezbędnych elementów, wymianę nawierzchni, malowanie konstrukcji.
Budowa parkingu dla pacjentów SP ZOZ MSW w pasie drogowym
ul. Źródłowa.
Lokalizacja - 82/20; 82/46 obręb B-54.
Opis - Parking dla pacjentów SP ZOZ MSW w Łodzi jest niezwykle potrzebny.
Infrastruktura miasta w okolicy szpitala nie zapewnia miejsc parkingowych
pacjentom korzystającym z usług medycznych SP ZOZ MSW. Szpital nie posiada
działek z miejscem, które można by przebudować bądź zaadaptować na ten cel.
Pacjenci notorycznie uskarżają się na brak miejsc parkingowych, a służby
porządkowe i Policja interweniują w zakresie nieprawidłowego parkowania
pacjentów przy ul. Źródłowej. Z parkingu korzystają pacjenci czyli osoby ciężko
chore oraz niepełnosprawne, dla których dotarcie z odległych od Szpitala miejsc
parkingowych jest bardzo trudne.
Remont ul. Przędzalnianej od ul. Przybyszewskiego do al. Rydza Śmigłego.
Lokalizacja – Ul. Przędzalniana na odcinku od ul. Przybyszewskiego do al. Rydza
Śmigłego.
Opis - Remont jezdni, chodników i zieleni fragmentu ul. Przędzalnianej, w celu
uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez: budowę
wyniesionych przejść dla pieszych,
wprowadzenie udogodnień dla
niepełnosprawnych, wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu na jezdni, remont
nawierzchni jezdni (wymiana warstwy ścieralnej) i remont chodników (wymiana
całej konstrukcji), i uzupełnienie szpaleru drzew.
Remont tarasów wraz z okalającymi murkami.
Lokalizacja - PM 99, ul. Sienkiewicza 108.
Opis - Remont tarasów wraz z przyległymi murkami zakłada: likwidację dziur
i pęknięć tarasów, wyrównanie powierzchni tarasów i murków, położenie faktury
antypoślizgowej, pomalowanie ścian murków przyległych.

2 300 000,00

Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji
i animacji w Parku na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego.
Opis - Zagospodarowanie fragmentu Parku im. J. Piłsudskiego, na którym, obecnie
zlokalizowany jest Lunapark, poprzez utworzenie strefy rekreacyjnowypoczynkowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w różnych przedziałach
wiekowych.

2 500 000,00
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Łódzcy Mali Mistrzowie.
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w łódzkich szkołach podstawowych.
Opis - Łódzcy Mali Mistrzowie ma na celu promocję zdrowego typu życia wśród
młodych łodzian oraz przygotowanie ich pod kątem sportowym do późniejszych
sukcesów w wybranej dyscyplinie sportowej. Celem zadania jest promocja lekcji
wychowania fizycznego jako zajęć mających pozytywny wpływ na kształtowanie
zdrowej sylwetki dzieci. Realizacja zadania zmniejszy ilość zwolnień lekarskich
przynoszonych przez dzieci na lekcje wf.
Serwis internetowy współpracy samorządów uczniowskich szkół łódzkich.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
Opis - Platforma jest narzędziem współpracy pomiędzy samorządami uczniowskimi
wszystkich typów szkół łódzkich wszystkich poziomów kształcenia. Umożliwia
kształtowanie i rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji pomiędzy
uczniami poszczególnych placówek oraz integrowania środowiska uczniowskiego.
Ma służyć wymianie informacji dotyczących podejmowanych inicjatyw w obszarze
aktywizowania świadomości obywatelskiej uczniów oraz łączenia potencjałów
samorządów poszczególnych placówek.
Remont posadzki hali sportowej Klubu Sportowego „Społem".
Lokalizacja - Wielofunkcyjna hala Klubu Sportowego „Społem" przy ul. Północnej
36. Obiekt jest własnością Miasta, klub korzysta z niego na podstawie umowy
dzierżawy. K.S. „Społem" mieści się w zabytkowym kompleksie Parku
Helenowskiego.
Opis - Zadanie dotyczy remontu posadzki (położenia mobilnego parkietu
na istniejącą podłogę) hali wielofunkcyjnej Klubu Sportowego „Społem" przy
ul. Północnej 36. Poprawa nawierzchni hali zwiększy dostępność społeczności
lokalnej do uprawiania sportu.
Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).
Lokalizacja - Hala Sportowa MOSiR, ul. Skorupki 21.
Opis - Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1)
polegający na stworzeniu dokumentacji projektowej.

217 000,00

L0050

Wypoczywaj wygodnie w Ogrodzie Botanicznym - wymiana ławek parkowych.
Lokalizacja - Ogród Botaniczny - ul. Krzemieniecka 36/38.
Opis - Zakup i wymiana części ławek parkowych na terenie Ogrodu Botanicznego.
Demontaż 90 szt. starych, zniszczonych ławek a na ich miejsce zakup
i zamontowanie nowych ławek wg załączonych zdjęć (dwa rodzaje ławek).

115 000,00

L0051

Skatepark w centrum Łodzi - aktywizacja dzieci i młodzieży.
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego, pomiędzy ulicami Kilińskiego i Sienkiewicza
w miejscu dzikiego i zaniedbanego boiska. Dokładne koordynaty: 51.754222,
19.469255
Opis - Utworzenie skateparku z wytrzymałego betonu szlifowanego o powierzchni
600-1000 m2 (maksymalne wymiary placu: 20m x 50m), wyposażonego w elementy
przeszkód odpowiednich dla zaawansowanych i początkujących.
Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt – doposażenie
i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
Lokalizacja - Ul. Wycieczkowa 103.
Opis - Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt prowadzi leczenie i rehabilitację
dzikich zwierząt wymagających okresowej pomocy człowieka. Zadanie obejmuje
zakup niezbędnego sprzętu diagnostycznego i medyczno-weterynaryjnego,
zwiększenie obsady kadrowej w celu zapewnienia jego funkcjonowania (udzielania
opieki i pomocy zwierzętom) również w porze nocnej, dofinansowanie zakupu
wyposażenia sali edukacyjnej, lekarstw i karmy oraz usług weterynaryjnych.
Równo chodnikiem-przebudowa ulicy Elana i Neonowej.
Lokalizacja - Ulice Neonowa i Elana.
Opis - Połączenie ulicy Neonowej i Elana. Budowa i wymiana istniejących
chodników. Wymiana nawierzchni ulicy. Uporządkowanie istniejących
i wybudowanie nowych miejsc parkingowych.
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L0054

MotoPark Łódź - płyta poślizgowa doskonalenia jazdy.
Lokalizacja – Teren przy lotnisku Lublinek.
Opis - Budowa MotoPark Łódź - płyta poślizgowa doskonalenia jazdy ma zapewnić:
1. wzrost bezpieczeństwa na łódzkich drogach, 2. stworzyć zaplecze do kształcenia
zawodowych kierowców.

2 500 000,00

L0055

MotoPark Łódź - tor kartingowy CIK-FIA.
Lokalizacja - Teren przy lotnisku Lublinek.
Opis -Budowa MotoParku Łódź - toru kartingowego spełniającego wymagania CIKFIA: l. umożliwienie kształcenia sportowców sportów motorowych, 2. wzrost
bezpieczeństwa na łódzkich drogach, 3. Promocję miasta, 4. MotoPark będzie
stanowił zaplecze dla łódzkich studentów i uczniów.
Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Księżym Młynie przy SP 29.
Lokalizacja - SP 29, ul. Przędzalniana 70. Zadanie realizowane będzie
na ogrodzonym terenie boiska szkolnego i dziedzińca szkoły (dawnego elizjum
należącego do Karola Scheiblera - miejsca wypoczynku robotników łódzkich
fabryk).
Opis - Budowa boiska wielofunkcyjnego składającego się z boiska do gry w piłkę
nożną i boiska do gier zespołowych, bieżni prostej zakończonej piaskownicą do
skoku w dal, mini trybuny, montaż stołów do tenisa, tor do nauki jazdy rowerem,
przebudowa dziedzińca szkoły, parking dla rowerów, uporządkowanie zieleni
i ochrona zabytkowych drzew.
Grajmy częściej hejnał Łodzi.
Lokalizacja - Piotrkowska 104, Urząd Miasta Łodzi.
Opis - Celem projektu jest zwiększenie poczucia identyfikacji mieszkańców
z miastem oraz budowanie tożsamości Łodzi tudzież stworzenie atrakcji
turystycznej, przez zwiększenie częstotliwości grania hejnału miasta-Prząśniczki.
Miejska plaża w centrum miasta.
Lokalizacja - Okolice kwartału ulic: Tymienieckiego, Przędzalniana, Milionowa
i al. Śmigłego-Rydza.
Opis - Celem zadania jest stworzenie miejskiej plaży w centrum miasta, w kwartale
ulic: Tymienieckiego, Przędzalniana, Milionowa i al. Śmigłego-Rydza oraz
zagospodarowanie przestrzeni wokół zbiornika Przędzalniana. Powstanie zieleń,
meble miejskie, punkt do grillowania oraz punktu gastronomicznego.
Utworzenie tymczasowych miejsc postojowych przy ul. Czerwonej w Łodzi.
Lokalizacja - Ul. Czerwona.
Opis - Organizacja miejsc postojowych (bezpłatnych do 5 minut postoju
w godzinach porannych i popołudniowych) wzdłuż północnej pierzei ul. Czerwonej,
wykonaniu chodnika wzdłuż pasa parkingowego, fragmentu drogi rowerowej
łączącej ul. Piotrkowską z ul. Wólczańską oraz organizacji bezpiecznego przejścia
dla pieszych na wysokości adresu Czerwona 8 do szkoły podstawowej i gimnazjum.
Projekt i wykonanie podłoża hipodromu Łódzkiego Klubu Jeździeckiego
ul. Okólna 170.
Lokalizacja - Ul. Okólna 170.
Opis - Opracowanie projektu i wykonaniu profesjonalnego podłoża jeździeckiego.
Budowa chodników przy ulicach Kalinowej, Morwowej, Osinowej wraz
z budową miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Kalinowej (od nr 15
do 25) i wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych bez sygnalizacji
świetlnej na ul. Kalinowej.
Lokalizacja - Osiedle im. A. Mickiewicza, zwane też zabytkowym osiedlem
„Berlinek”.
Opis - Wymiana chodników wzdłuż ul Kalinowej, ul Morwowej i ul. Osinowej
po obu stronach z zachowaniem granitowych krawężników, poszerzenie chodnika
i budowie miejsc parkingowych równoległych do ul. Kalinowej od nr l5 do 25,
wytyczenie i wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych (oznakowanie
pionowe i poziome + wyniesienie) bez sygnalizacji świetlnej.

2 500 000,00

L0057

L0058

L0059

L0060

L0061

L0062

64

Kwota po
weryfikacji

1 264 400,00

93 600,00

1 700 000,00

300 000,00

826 560,00

1 380 000,00

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

L0063

Przystanki na dwa tramwaje: al. Kościuszki/Struga.
Lokalizacja – Al. Tadeusza Kościuszki: - peron Kościuszki/Struga w kierunku
północnym, - peron Kościuszki/Struga w kierunku południowym.
Opis - Wydłużenie przystanków tramwajowych umożliwiających zatrzymanie
dwóch składów tramwajowych. Pozwoli to na przyspieszenie czasu przejazdu
tramwaju i zwiększenie przepustowości linii Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.

560 000,00

L0064

Częściowy remont budynku DDPON (remont tarasów) przy ul. Rojnej 18a.
Lokalizacja - Ul. Rojna 18a, MOPS - IWPS, Dom Dziennego Pobytu dla Osób
Niepełnosprawnych.
Opis - Częściowy remont budynku na zewnątrz DDPON - remont tarasów, które
stanowią pokrycie dachowe sali wychowawczej i sypialni, oraz remont chodników
przylegających do tych pomieszczeń.
Po pierwsze, bezpieczeństwo - zwiększenie patroli Straży Miejskiej na osiedlach
i w miejscach niebezpiecznych.
Lokalizacja - Zadanie dotyczy przestrzeni całej Łodzi.
Opis - Miasto Łódź jest bezpieczne. Głównie jednak chronione są przestrzenie
publiczne i miejsca popularne w centrum miasta. Problemem pozostaje
bezpieczeństwo na osiedlach mieszkalnych i w poszczególnych dzielnicach, które
nie stanowią przestrzeni publicznych. Miejsca służące zamieszkaniu powinny być
chronione przez Straż Miejską - taki jest cel niniejszego zadania.
Międzypokoleniowy festiwal muzyczny - największa impreza muzyczna
w mieście.
Lokalizacja - Plac Wolności.
Opis - Stworzenie imprezy łączącej muzykę wszystkich gatunków, kilku pokoleń
mieszkańców Łodzi. Autorzy zakładają rozpisanie konkursu na wybór artystów,
stworzenie sceny na placu Wolności, koncerty, przygotowanie przestrzeni
pod festiwal gastronomiczny (miejsca dla Foodtrucków i podobnych), oraz
stworzenie imprezy Silent Disco (impreza taneczna w oparciu o muzykę
z bezprzewodowych słuchawek).
Szkoła to nie wszystko - program zajęć dodatkowych dla młodych i ambitnych.
Lokalizacja - Łódź.
Opis - Stworzenie programu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z zakresu kultury i sztuki (fotografia, projektowanie ubioru,
malarstwo, instrumenty, teatr). Program miałby być realizowany jako zajęcia
dodatkowe w szkołach oraz w placówkach związanych z daną tematyką oraz
z udziałem autorytetów z danej tematyki.
Utworzenie „Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji Nieba"
w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi.
Lokalizacja - Budynek i taras widokowy na dachu budynku Specjalistycznego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
im. A. Sternfelda, ul. Pomorska 16.
Opis - Stworzenie centrum obserwacyjno -informatycznego zapewniającego
możliwość na stronie internetowej podglądu w czasie rzeczywistym obserwacji
astronomicznych oraz otwartych pokazów, wykładów i wybranych zajęć
edukacyjnych w SOPP Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi.
Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.
Lokalizacja - PAŁAC - hospicjum stacjonarne dla dzieci (Centrum Opieki
Paliatywnej dla Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87.
Opis - Opiekunki pracują w systemie 24/h na dobę/7 dni w tygodniu. Kwota dotacji
pozwala na pokrycie kosztów opieki przez 24/h na dobę przez 365 dni. Pracę
wykonywać będą na umowę zlecenie cztery opiekunki z doświadczeniem w pracy
z dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi. Stawka podstawowa za godzinę pracy
wynosi 10,67 zł brutto. Praca odbywa się w trybie zmianowym. Na jednej zmianie
pracują co najmniej dwie opiekunki i jedna pielęgniarka, albo jedna opiekunka
i dwie pielęgniarki. Na zmianach dziennych, kiedy potrzeby dzieci są większe
(kąpiele, wizyty u lekarzy, rehabilitacja, zabawy rozwojowe i wzmożona aktywność
dzieci) opiekunek jest więcej, w zależności od potrzeb i ilości dzieci pod opieką
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hospicjum, nawet do czterech w jednym czasie. W PAŁACU - Centrum Opieki
Paliatywnej dla Dzieci jest pod opieką w trybie stacjonarnym w chwili obecnej
dziesięcioro dzieci. Liczba ta waha się w ciągu roku od dziewięciorga
do piętnaściorga dzieci w jednym czasie. Ciocie - opiekunki sprawują opiekę
nad wszystkimi dziećmi.
L0074

L0075

L0077

L0078

L0079

Pierwsza pomoc raz, dwa, trzy - umiesz ją i Ty.
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie wybranych placówek
kulturalnych i oświatowych, a także na terenach otwartych należących do miasta
(parki, place, ulice).
Opis - Krótkie (do 60 minut) pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, organizowane w placówkach oświatowych i kulturalnych, a także
na otwartych terenach należących do miasta (np. na placach, pasażach, w parkach).
Drzewostan miejski jako istotny czynnik kształtujący jakość życia w mieście.
Lokalizacja - Sala szkoleniowa wyznaczona przez organizatora szkoleń w Łodzi.
Opis - Wypracowanie dobrych metod nasadzeń drzew w zabudowie
wielkomiejskiej, śródmieścia poprzez edukację, zajęcia praktyczne dla osób
odpowiedzialnych za nasadzenia drzew - oraz osób odpowiedzialnych
za występowanie drzew w pasie drogowym w Zarządzie Dróg (m.in. zastępca
dyrektora do ds. Inwestycji i Remontów, Z-ca Dyrektora ds. Transportu i Inżynierii,
Naczelnik wydziału Zezwoleń i Uzgodnień,) odpowiedzialnych za infrastrukturę
miasta wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej - zagadnienia dotyczące postrzegania
drzewa przy ulicach, braku ich wycinania oraz ogólna polityka nasadzeń,
postępowanie wobec drzewostanu przy ulicach oraz wpojenie poszanowania
dla zieleni miejskiej przy prowadzeniu prac inwestycyjnych.
Czyste powietrze w bezpiecznym mieście - poprawa zdrowia i komfortu życia
oraz kreowanie postawy prośrodowiskowej.
Lokalizacja - Stacje umieszczane w pasie drogowym. Stacja nr l - ul. Rokicińska 33,
latarnia uliczna lub dodatkowy słup obok latarni. Stacja nr 2 - ul. Brzezińska 89C,
latarnia uliczna lub dodatkowy słup obok latarni. Stacja nr 3 - ul. Strykowska 73,
latarnia uliczna lub dodatkowy słup obok latarni. Stacja nr 4 - al. Generała W.
Sikorskiego (51°49'04.0"N 19°26'44.1"E), latarnia uliczna lub dodatkowy słup obok
latarni. Stacja nr 5 - ul. Limanowskiego 215, latarnia uliczna lub dodatkowy słup
obok latarni. Stacja nr 6 - ul. Pabianicka 180/182, latarnia uliczna lub dodatkowy
słup obok latarni. Stacja nr 7 - al. Włókniarzy 223, latarnia uliczna lub dodatkowy
słup obok latarni. Stacja nr 8 - ul. Źródłowa 35/38, latarnia uliczna łub dodatkowy
słup obok latarni.
Opis - Budowa 8 stacji monitorujących zanieczyszczenie powietrza, hałas, warunki
atmosferyczne, natężenie ruchu wraz z rejestracją sytuacji na drodze. Uzyskamy
wiedzę na temat stanu środowiska naturalnego oraz warunków przy pasie
drogowym. Dane te pozwolą na obserwację zmian stanu powietrza i hałasu, a przez
to ocenę efektywności podejmowanych działań związanych z ochroną środowiska.
Nawigator łódzki - „bunkrów nie ma ale też jest..". - dotykowy przewodnik
dla osób niewidomych i niedowidzących.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
Opis - Edukacja turystyczna, poprzez wydanie przewodnika po Łodzi dostępnego
zarówno dla osób widzących jak i niewidomych. Proponowany przewodnik pozwoli
osobom z dysfunkcją wzroku poznać najatrakcyjniejsze miejsca Łodzi i ich historię.
Publikacja będzie wydana w 100 egzemplarzach w druku transparentnym
(czarnodruk na brajlu). Publikacja będzie zawierać ubrajlowioną grafikę wypukłą,
która pozwoli osobom z dysfunkcją wzroku poznać Łódź.
Mur-ale bez barier, czyli jak wielkoformatowe malowidła pokazać niewidomym
i niedowidzącym.
Lokalizacja - Centrum Łodzi.
Opis - Edukacja turystyczno-kulturalna, poprzez wydanie publikacji prezentującej
wielkoformatowe obrazy malowane bezpośrednio na elewacjach kamienic
w centrum Łodzi przez wybitnych malarzy wielkoformatowych z całego świata.
Każdy mural będzie przedstawiony w formie ilustracji oraz ubrajlowionej grafiki
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wypukłej wraz z towarzyszącym opisem w druku transparentnym (czarnodruk
na brajlu) tak aby przedstawione informacje były dostępne dla osób niewidomych
a także widzących.
Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do Muzeum Kinematografii
i do Parku Źródliska.
Lokalizacja - Fragment Placu Zwycięstwa - ulica łącząca ul. Targową
z al. Piłsudskiego, zlokalizowana wzdłuż posesji pl. Zwycięstwa 1 i 2.
Opis - Modernizacja ulicy niezwykle często odwiedzanej przez turystów
przyjeżdżających do Łodzi i mieszkańców. Uliczka przebiega przed Muzeum
Kinematografii, fabryką Scheiblera i prowadzi do Parku Źródliska - jest w fatalnym
stanie technicznym i nie spełnia wymagań funkcjonalnych. Brak estetyki oraz miejsc
do parkowania samochodów i autokarów. Pora na zmianę i przebudowę.
ZIELONE PATIO MIEJSKIE - bezpieczna strefa rekreacji, aktywności,
spotkań. Rewitalizacja podwórek Piotrkowskiej 113, 115/119 będących
przedłużeniem Pasażu Schillera.
Lokalizacja - Podwórka przy ul. Piotrkowskiej 113 i 115/119.
Opis - Stworzenie spójnej, bezpiecznej, harmonizującej z otoczeniem miejskiej
przestrzeni otwartej, bazującej na jednorodnej posadzce urbanistycznej,
nawiązującej elementami do posadzek łódzkich fabryk, poprzez: nowe nasadzenia
roślinności wysokiej i niskiej, „zielone ściany" budynków, wprowadzenie mebli
miejskich, murale na ścianach szczytowych, spójny projekt iluminacji, wydzielenie
miejsca na strefę rekreacji, aktywności, spotkań, wprowadzenie ruchu
uspokojonego.
Cudze chwalicie swego nie znacie - kochajmy Łódź - książeczka/atlas.
Lokalizacja - Szkoły gimnazjalne (wszystkie) na terenie miasta Łodzi.
Opis - Są takie lekcje jak "zajęcia wychowawcze" oraz "wiedza o społeczeństwa".
W ramach tych lekcji można by przeprowadzić "zajęcia z wiedzy o swoim mieście
i województwie". Można na to poświęcić kilka godzin lekcyjnych w klasach
gimnazjalnych. Pomocny w tym byłby odpowiedni "podręcznik". Kompendium
wiedzy o Łodzi-podręcznik/leksykon/przewodnik/album/atlas/ciekawostki '5 w l' - wszystko co najciekawsze o naszym mieście i podstawy wiedzy, którą
powinien posiadać każdy łodzianin w jednej publikacji, podniesie naszą świadomość
obywatelską i patriotyzm lokalny, kochajmy Łódź i poznawajmy!
Zielone torowisko - Łódzki Tramwaj Regionalny.
Lokalizacja - Torowisko Łódzkiego Tramwaju Regionalnego na odcinku
Mickiewicza - Lutomierska.
Opis - Montażu mat z rozchodnikiem naskalnym na wzór torowiska
z ul. Narutowicza (odcinek POW - Sienkiewicza).
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia 9 przy ul. Libelta 16.
Lokalizacja - Budynek Przychodni Zdrowia 9 przy ul. Libelta 16.
Opis - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przychodni Zdrowia 9
i zabezpieczenie elewacji budynku.
Przebudowa ul. Złotno na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Stare Złotno.
Lokalizacja - Inwestycja zlokalizowana w ciągu ul. Złotno w zachodniej części
miasta.
Opis - Przebudowa ul. Złotno na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Stare Złotno
(około 550 metrów). Na przebudowywanym odcinku istnieją chodniki i oświetlenie.
Budowa parkingu wzdłuż ul. Lodowej na wysokości cmentarza "Zarzew".
Lokalizacja - Miejsce w którym obecnie parkują samochody (parking) po stronie
wschodniej ul. Lodowej na wysokości cmentarza „Zarzew" pw. św. Anny.
Opis - Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej; budowa (utwardzenie)
placu parkingowego kostką brukową (główna droga) oraz betonowymi płytami
ażurowymi (miejski postojowe po bokach); wykonanie niezbędnego oznakowania
poziomego i pionowego; odseparowanie ruchu pieszego od kołowego.
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L0105

Montaż windy zewnętrznej dla dzieci niepełnosprawnych uczących się w PG 43
ul. Powszechna 15.
Lokalizacja - Budynek PG 43, przy ul. Powszechnej 15, przy wejściu do szkoły
od ul. Wdzięcznej.
Opis - Budowa dźwigu windowego zewnętrznego wraz z infrastrukturą zewnętrzną
(szyb windowy zewnętrzny), dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych dzieci
(z całej Łodzi i miejscowości przyległych), uczących się w PG 43, przy
ul. Powszechnej 15.
Cykl bezpłatnych ekologicznych warsztatów plastycznych dla uczniów
publicznych szkół podstawowych z terenu Łodzi.
Lokalizacja - Łódź (Publiczne Szkoły Podstawowe, Pracownie Artystyczne, Muzea,
Domy Kultury).
Opis - Cykl warsztatów plastycznych skierowanych do uczniów łódzkich szkół
podstawowych obejmujący działania z wykorzystaniem ekologicznych surowców
naturalnych, pochodzenia roślinnego oraz surowców wtórnych. Cykl obejmie 1433
oddziały łódzkich szkół podstawowych, w tym 28 660 uczniów.
Skwer miejski Wólczańska-Struga.
Lokalizacja - Północnozachodni narożnik skrzyżowania ulic: Wólczańska
i A. Struga.
Opis - Skwer Miejski Wólczańska - Struga to kolejna niewielka przestrzeń
publiczna, która po stworzeniu wprowadzi zieleń do serca miasta. Ten obecnie
bardzo zaniedbany placyk może znacznie poprawić estetykę najbliższej okolicy
i zaoferować jego użytkownikom chwilę relaksu w estetycznym otoczeniu. Zadbane
zieleńce, stylizowane meble pozwolą efektownie odczarować ten zapomniany
zakątek.
Eko Parking.
Lokalizacja – Ul. Zachodnia od numerów 23a do numeru 27.
Opis - Eko Parking - to zielone miejsca parkingowe dla okolicznych mieszkańców
oraz klientów sklepów. Wykonane w pełni z materiałów pochodzących z recyklingu,
zapewniających świetne wchłanianie wody w glebę. Przebudowa poprawi również
funkcjonalność i estetykę tego miejsca.
„Bona dla Seniora" - usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób w wieku
senioralnym.
Lokalizacja – Miasto Łódź..
Opis - Szkolenia specjalistyczne dla opiekunów, którzy będą wspierać rodziny
w opiece nad osobami starszymi i cierpiącymi na choroby otępienne, w miejscach
ich zamieszkania. Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin i opiekunów osób
starszych wraz z towarzyszącymi jej różnymi formami aktywizacji podopiecznych.
Aktywizacja Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej - docieplenie oraz
podłączenie instalacji grzewczej w zabytkowych drewnianych domach.
Lokalizacja - Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej na terenie Centralnego
Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282.
Opis - Aktywizacja Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej poprzez
docieplenie, doprowadzenie węzła cieplnego oraz montaż instalacji ogrzewania
w drewnianych domach w związku z przystosowaniem ich do całorocznej
działalności, przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowego charakteru obiektów.
Działania te mają na celu poszerzenie całorocznej oferty kulturalnej i dydaktycznej.
Przebudowa ul. Krakowskiej część pierwsza od numeru 100 do ul. Złotno.
Lokalizacja - Fragment ul. Krakowskiej od numeru 100 do ul. Złotno.
Opis - Przebudowa ul. Krakowskiej od numeru 100 do ul. Złotno.
Termomodernizacja budynku Przychodni 1 przy ul. Bydgoskiej 17/21.
Lokalizacja - Budynek Przychodni Zdrowia l przy ul. Bydgoskiej 17/21.
Opis - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przychodni Zdrowia 1
i zabezpieczenie elewacji budynku.
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Budowa Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych
(niewidomych i słabowidzących) „Na Dziewanny".
Lokalizacja - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6, ul. Dziewanny 24.
Opis - Powstanie Centrum pozwoli na optymalizację zakresu usług
dla potrzebujących mieszkańców, szczególnie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.
Poprawie ulegnie dostępność do specjalistycznej rehabilitacji, terapii dla dzieci
z niepełnosprawnością wzrokową i innymi dodatkowymi schorzeniami. Powstaną
specjalistyczne gabinety, pracownie, poczekalnia dla rodziców z kącikiem dla
dzieci. Pokoje hostelowe i dodatkowy parking. Dzięki wielospecjalistycznej
diagnozie i terapii dzieciom i ich rodzinom poprawi się komfort życia, otrzymają
profesjonalne wsparcie i pomoc.
Akademia koszykówki i siatkówki.
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w wybranych szkołach podstawowych
na terenie miasta Łodzi. Autorzy projektu wytypowali szkoły, dysponujące
infrastrukturą pozwalającą na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci,
ukierunkowanych na koszykówkę i siatkówkę. Szkoły te udostępnią sale
gimnastyczne dla potrzeb projektu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo.
Są to szkoły, których organem prowadzącym jest Miasto Łódź.
Opis - Akademia koszykówki i siatkówki to projekt, w ramach którego co najmniej
200 dzieci z łódzkich szkół podstawowych będzie miało możliwość spędzania czasu
w ciekawy i atrakcyjny sposób, jednocześnie wyrabiając nawyk dbania o formę
fizyczną. Dzięki formule „trenujemy i gramy" dzieci uczyć się będą regularności
oraz współpracy w grupie, jednocześnie rywalizując z rówieśnikami na boisku.
Remont chodnika wzdłuż ulicy Pienistej, Maczka, Obywatelskiej. Budowa
chodnika wzdłuż ul. Sołtyka oraz ul. Dennej.
Lokalizacja - Południowozachodnia część miasta obejmująca rejon ulic WalteraJanke, Pienistej, Dennej oraz gen. Maczka, Sołtyka i Fr. Plocka.
Opis - Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej oraz Maczka od Waltera-Janke
do Sołtyka, remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej pomiędzy Pienistą
a Sztormową, o łącznej długości 2,8 km. Budowa chodnika wzdłuż ul. Sołtyka
od Maczka do Plocka po stronie północnej oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej
od Pienistej do Rusałki po stronie zachodniej o łącznej długości 700 m.
Przytulna Okólna - dostosowanie ulicy okalającej Las Łagiewnicki
do bezpiecznego użytkowania przez pieszych, rowerzystów, kierowców
i zwierzynę leśną.
Lokalizacja - Północnowschodnia część terenu Łodzi, odcinek około 2 250 m
ul. Okólnej rozpoczyna się na skrzyżowaniu ze Strykowską i przebiega w kierunku
północnozachodnim do skrzyżowania z ul. Żółwiową (na styku ul. Okólnej ze ścianą
rozległego kompleksu Lasu Łagiewnickiego o pow. 1 205,45 ha po jej zachodniej
stronie), obejmując skrzyżowania z ulicami Łodzianka i Moskule.
Opis - Celem zadania jest nowatorskie urządzenie fragmentu ul. Okólnej (wzdłuż
Lasu Łagiewnickiego). Obecnie jest to prosta dwukierunkowa droga bez chodników.
Na jezdni zostaną wprowadzone wysepki, mała architektura, przystanki.
Na skrzyżowaniu ul. Okólnej z ul. Żółwiową zostanie ustawiona kompozycja symbol - rzeźba, związana z unikalnym terenem Wzniesień Łódzkich. Powstanie
WSPÓLNIA, czyli atrakcyjna ulica dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Zniknie
zagrożenie dla Lasu Łagiewnickiego.
Remont chodników na ul. Tymienieckiego.
Lokalizacja – Ul. Tymienieckiego na wysokości Księżego Młyna, odcinek
o długości 300 metrów od skrzyżowania z ul. Przędzalnianą.
Opis - Remont chodników na ul. Tymienieckiego, uregulowanie parkowania oraz
wyznaczenie przystanku autobusowego. Ma to na celu uporządkowanie przestrzeni
przez fabryką Karola Scheiblera, która jest zabytkiem o statusie Pomnika historii.
Projekt „Żyj pasją” 2016.
Lokalizacja - Przedszkola, szkoły podstawowe, licea, gimnazja.
Opis - Rozwijanie pasji oraz zainteresowań u dzieci oraz młodzieży. Pokazy
taneczne, warsztaty oraz krótkie prelekcje będą realizowane i prowadzone przez
przeszkolonych instruktorów, którzy posiadają duży „bagaż” taneczny.
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Prowadzenie Punktu Wsparcia Społecznego.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
Opis - W ramach pomocy społecznej realizacja programu osłonowego pn.: „Punkt
Wsparcia Społecznego", w okresie 01.01 - 31.12.2016 r., poprzez zapewnienie
osobom i rodzinom w szczególności z powodu m.in.: ubóstwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych - suchy prowiant, owoce, warzywa,
niezbędne ubranie, osobie lub rodzinie, która jest tego pozbawiona.
Zaczarowany ogród - plac zabaw w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych
Fundacji „Dom w Łodzi".
Lokalizacja - ul. Wierzbowa 13.
Opis - Zbudowanie placu zabaw dla potrzeb Domu Dziecka dla Dzieci Chorych
Fundacji "Dom w Łodzi" oraz dzieci mieszkających w okolicy i dzieci z pobliskich
żłobkow i przedszkoli. Plac zabaw - na terenie ogrodzonym - będzie
ogólnodostępny.
NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze
stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.
Lokalizacja - Nieruchomość stanowiąca własność Urzędu Miasta Łodzi położona
przy ulicy Pojezierskiej 45-51.
Opis - Dokończenie prac remontowych, zgłoszonych do realizacji w ramach tego
zadania, umożliwi otwarcie pierwszego dla mieszkańców Łodzi i okolic
stacjonarnego hospicjum opiekującego się osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu
przewlekłych i nieuleczalnych chorób. Pora nadrobić cywilizacyjne zaległości
w naszym mieście i zapewnić ludziom godność podczas nieszczęścia jakim jest
nieuleczalna choroba.
Zakup sprzętu do wypożyczalni dla osób objętych opieką hospicjum
domowego.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
Opis - Zakup takiego sprzętu będący realizacją proponowanego zadania pozwoli
na tanie wypożyczanie go potrzebującym i tak już mocno finansowo obciążonym
skutkami choroby.
Uruchomienie Łódzkiej Sieci Sąsiedzkich Banków Czasu i Informacji.
Lokalizacja - Łódź.
Opis - Stworzymy Łódzką Sieć Sąsiedzkich Banków Czasu i Informacji: zaprosimy
mieszkańców do zabawy w integracyjne lokalne pchle targi, pokażemy jak dbać
o bezpieczeństwo sąsiedzkie, wymieniać się informacjami, usługami i ogłaszać
lokalne sprawy w bankach czasu. Rozdamy gadżety, nagrody dla aktywnych
i zorganizujemy festiwal.
Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy
ul. Kusocińskiego 157.
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 157.
Opis - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni
dla zorganizowanych grup piłkarskich. Na obiekcie w godzinach popołudniowych
organizowane będą treningi piłkarskie. W godzinach rannych obiekt dostępny
będzie do użytku szkół sąsiadujących z boiskiem. Obiekt dostępny będzie również
dla mieszkańców osiedla.
Wzorcowe przedszkole - utworzenie miasteczka ruchu drogowego
dla przedszkolaków.
Lokalizacja - PM 140, ul. Pułaskiego 12.
Opis - Wymiana ogrodzenia, ułożenie nowych chodników na terenie placówki,
wyremontowanie tarasu i utworzenie na nim mini miasteczka ruchu drogowego oraz
doposażenie przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia
zajęć z ruchu drogowego.
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L0131

SYGNALIZACJA
ŚWIETLNA
skrzyżowanie
ulic
Unii
Lubelskiej/Srebrzyńska.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Unii Lubelskiej/Srebrzyńska.
Opis - Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Unii Lubelskiej/Srebrzyńskiej
ma obejmować trzy pojedyncze przejścia dla pieszych/przejazdu rowerowego.
Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach
dziecięcych.
Lokalizacja - ICZMP - oddziały dziecięce, Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka,
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi - oddział dziecięcy, Szpital
kliniczny nr 4 im Marii Konopnickiej.
Opis - Zajęcia z aktywacji ruchowej dla pacjentów łódzkich szpitali dziecięcych.
Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się
w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.
Lokalizacja - 1. Dom Dziecka 3 „Słoneczna Polana", ul. Sowińskiego 3, 2. Dom
Dziecka 9 „Dom Miedzypokoleniowy Bednarska", ul. Bednarska 15a, 3. Dom
Dziecka im. Laury Meozzi Zgromadzenia Sióstr Salezjanek, ul. Brauna 5,
4. Rodzinny Dom Dziecka, ul Ciechocińska 10.
Opis - Zajęcia aktywacji ruchowej oraz integracji społecznej. Stworzone z myślą
o potrzebach dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywającymi
w domach dziecka lub ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.
Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu
uczniów SP 152.
Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.
Opis - Zostanie nagrana płyta z nowymi, autorskimi piosenkami o Łodzi i utworami
o tematyce dziecięcej. Przekazana zostanie do szkół i przedszkoli, domów kultury
itp., jako pomoc dydaktyczna w edukacji regionalnej i muzycznej.
Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia
i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.
Lokalizacja - Straż Miejska w Łodzi, Oddział Prewencji.
Opis - Wyposażenie Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w narzędzia
i sprzęt niezbędny do podejmowania i realizowania interwencji dotyczących
zwierząt w mieście (w tym także zwierząt bezdomnych). Z uwagi na brak
specjalistycznego sprzętu, brak odpowiednich narzędzi oraz wyszkolonego
personelu interwencje nie mogą być realizowane na najwyższym poziomie.
Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt
w Łodzi.
Lokalizacja - Miasto Łódź
Opis - W ramach programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, miasto Łódź
oferuje bezpłatnie swoim mieszkańcom niektóre usługi weterynaryjne. Aby program
przeciwdziałania bezdomności był jeszcze bardziej skuteczny konieczne jest
poszerzenie oferty usług o kastracje i sterylizacje zwierząt właścicielskich oraz
zwiększenie puli środków przeznaczonych na chipowanie zwierząt właścicielskich,
a także zakup aplikatora do odławiania zwierząt.
Woonerf na ul. Stefanowskiego.
Lokalizacja - Ul. Stefanowskiego na odcinku od ul. Skorupki do ul. Radwańskiej.
Opis - Stworzenie podwórca miejskiego, tzw. strefy Woonerf, w których mogłyby
się wystawić ogródki z pobliskich restauracji przy ul. Radwańskiej. Miejsce to
stałoby się bardzo ciekawym punktem do spędzenia wolnego czasu dla studentów,
zwłaszcza Politechniki Łódzkiej.
Rewitalizacja terenów Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Lokalizacja - Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Opis - Naprawa alejek parkowych; ustawienie dodatkowych mebli miejskich (ławek,
koszy na odpadki, stojaków na rowery); budowa toalet.
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L0144

Strefa Kultury Kina Charlie: Rewitalizacja budynku Kina Charlie wraz
z podwórkiem na posesji Piotrkowska 203/205 oraz zaadoptowanie go dla
potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych - I etap.
Lokalizacja - Nieruchomość przy Piotrkowskiej 203/205. Rewitalizacja dotyczy
całości budynku położonego w oficynie posesji 203/205 oraz podwórka pod
adresem 203/205. Jest to zabytkowy budynek, wpisany do rejestru Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Budynek, poza doraźnymi remontami, nie był
remontowany od 80 lat. W budynku tym znajdują się: na parterze Polski Czerwony
Krzyż oraz na niższym parterze Dom Dziennego Pobytu (Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej) a na piętrze znajduje się siedziba kina Charlie, prężnie działającego
Stowarzyszenia „Łódź Filmowa", Młodzieżowej Akademii Filmowej, Fundacji
Miasto Kultury.
Opis - I etap modernizacji budynku, w którym m.in. usytuowane jest Kino Charlie,
którego zadaniem jest upowszechnianie kultury, edukacji oraz zwiększanie
uczestnictwa w kulturze seniorów, dzieci i młodzieży, rodzin wielodzietnych,
ma polegać na remoncie dachu, schodów, elewacji, instalacji elektrycznej, w tym
wykonaniu oświetlenia awaryjnego, wybudowaniu podjazdów dla osób
niepełnosprawnych, zamontowaniu nowych drzwi wejściowych.
Street Workout w Parku Staromiejskim.
Lokalizacja - Zielona przestrzeń Parku Staromiejskiego.
Opis - Miejsce do ćwiczeń, otwarte dla mieszkańców Łodzi w centrum miasta.
Nie będzie to typowa siłownia, w której znajdą się atlas do ćwiczeń czy ławka
ze sztangą. Budowa obiektu zostanie połączona z budową ścieżek umożliwiających
dostęp do terenu ćwiczeń, uporządkowaniem zielonego skweru oraz postawieniem
barwnych i stojaków rowerowych.
Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.
Lokalizacja - 1. Plac Wolności 7/8, 2. ul. Rewolucji 1905 r. 2, 3. ul. Narutowicza
8/10, 4. ul. Struga (przy nieruchomości Piotrkowska 97), 5. al. Schillera (przy UMŁ,
Piotrkowska 104), 6. ul. Nawrót 2a, 7. ul. Roosevelta 2, 8. al. Piłsudskiego 8, 9.
ul. Służbowa.
Opis - Stworzenie systemu miejsc postojowych dla motocykli, dzięki któremu
wykorzystamy bardziej ekonomicznie przestrzeń parkingową w centrum. Każde
miejsce postojowe będzie przeznaczone dla 3 - 4 motocykli (parkujących skośnie
lub prostopadle) i wyposażone będzie w stojak, do którego można przypiąć
motocykl. Mogłyby z nich korzystać także motorowery. Miejsca postojowe mają
mieć charakter sezonowy.
Odkrywanie naukowych pasji. Budowanie robotów oraz warsztaty
i eksperymenty fizyczne w każdej szkole.
Lokalizacja - Szkoły podstawowe i gimnazja w Łodzi. Szczegółowe lokalizacje będą
uzgadniane po zatwierdzeniu projektu z władzami placówek na poszczególnych
osiedlach.
Opis - Rozbudzenie pasji do nauki i techniki, poprzez zaprezentowanie metod
nauczania przyjaznych dzieciom i młodzieży. W ramach projektu przeprowadzone
zostaną pokazowe warsztaty z budowania robotów i eksperymentów fizycznych.
Pokazowe warsztaty będą przeprowadzone w każdej dzielnicy Łodzi,
w przynajmniej jednej szkole.
Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne „Sport strefa 21" w XXI LO.
Lokalizacja - Teren boiska szkolnego XXI LO u zbiegu ulic Kopernika
i Wólczańskiej. Teren jest otoczony z wszystkich stron budynkiem szkoły
i kamienicami, a od strony zachodniej budynkiem Teatru Studyjnego. Dojazd
do boiska jest od strony ul. Wólczańskiej.
Opis - Boisko XXI LO jest bardzo zniszczone, nieremontowane od początku
istnienia szkoły. Zniszczona nawierzchnia, otoczenie odrapanych murów i wysokie
drzewa - to obraz boiska szkoły w centrum Łodzi. Trzeba wyremontować boisko,
nadać mu charakter obiektu sportowego i stworzyć warunki do promowania
zdrowego stylu życia oraz umożliwić realizację podstawy programowej z wf-u.
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Podwórzec miejski (woonerf) na ul. Solnej.
Lokalizacja – Ul. Solna na odcinku: Pomorska-Północna wraz z parkingiem przy
ul. Północnej.
Opis - Przekształcenie szarej i zaniedbanej ulicy w zielony skrawek centrum,
tzw. ulicę do mieszkania, a w szczególności: posadzenie drzew/krzewów
niekolidujących z istniejącą infrastrukturą na całej długości ulicy, przygotowanie
małych ogródków zabezpieczonych barierkami przeznaczonymi na rabaty
kwiatowe, naprawa ubytków w asfalcie, wymiana zużytych płyt chodnikowych itp.,
wymalowanie miejsc postojowych dla samochodów, montaż progów wyspowych
na początku i końcu ulicy wraz ze znakami D-40 strefa zamieszkania,
zagospodarowanie parkingu w północnej części ulicy, wyrównanie, utwardzenie
i wprowadzenie nasadzeń, montaż stojaków rowerowych. Konieczne będzie
posadzenie drzew na całej długości ulicy (likwidując częściowo asfalt),
zabezpieczenie korzeni drzew specjalnymi kratkami, wymalowanie miejsc
postojowych dla samochodów oraz montaż stojaków rowerowych.Dodatkowo
w ramach zadania przebudowany zostanie parking samochodowy w północnej
części ulicy, zostanie wyrównany i posadzone będą na nim drzewa i krzewy,
a także zamontowane stojaki rowerowe.
Z psem bezpieczniej.
Lokalizacja - Ul. Łagiewnicka 305.
Opis - Stworzeniu struktury patrolowej - patrol z psem w ramach zadań
realizowanych przez Straż Miejską w Łodzi. Obejmuje zakup 8 psów, wyszkolenie
psów i pracowników, stworzenie zaplecza gospodarczego dla psów i przewodników
poprzez przebudowę istniejącego budynku gospodarczego oraz doposażenie Straży
Miejskiej w Łodzi w specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt niezbędny do tresury oraz
do obsługi psów.

L0151

Kwota po
weryfikacji
1 750 000,00

1 446 000,00

g) Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2016 r. pozytywnie
zaopiniowanych przez Doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej
w Łodzi mimo negatywnych rekomendacji komórek merytorycznych.

POLESIE
ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Uzasadnienie pozytywnego
stanowiska Komisji

P0002

Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe
nasadzenia.
Lokalizacja - Kasprzaka, Zielona, Żeligowskiego, Gdańska,
Więckowskiego, 1 Maja, 22 Pułku Strzelców Kaniowskich,
Pogonowskiego.
Opis - Nasadzenie dużych (nie gatunków miniaturowych)
drzew w chodniku uzupełniające wycięte elementy szpaleru
drzew wzdłuż ulic: Kasprzaka, Zielonej,
Żeligowskiego,
Gdańskiej, Więckowskiego, 1 Maja, 22 Pułku Strzelców
Kaniowskich, Pogonowskiego.

Wniosek możliwy do realizacji
z pominięciem lokalizacji w
ramach projektów od 1 do 8 –
zmiana zakresu dokonana przez
wnioskodawcę.
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ŚRÓDMIEŚCIE
ID
wniosku
S0002

S0006

S0030

Tytuł zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie pozytywnego
stanowiska Komisji
Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony Wniosek możliwy do realizacji w
ramach Budżetu Obywatelskiego.
i sadzenia drzew w Strefie Wielkomiejskiej.
Lokalizacja - Siedziba Zarządu Dróg i Transportu.
Zgodny z założeniami Budżetu
Opis - Zarząd słynie ze swej nienawiści do drzew, bardzo często Obywatelskiego.
tłumacząc się brakiem możliwości zasadzenia drzew
lub koniecznością ich wycięcia. Dlatego trzeba przeszkolić
osoby związane z procedurami inwestycyjnymi, aby żadne
więcej zdrowe drzewo nie poległo na polu remontu lub
przebudowy.
Rekomendacja pozytywna po
Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.
Lokalizacja - Pl. Pokoju.
ograniczeniu zakresu zadania przez
Opis - Poprawa estetyki pl. Pokoju i jego najbliższej okolicy. wnioskodawcę.
Nowe drzewa w pasie rozdziału ul. Uniwersyteckiej. Poprawa
dostępności placu dla rowerzystów.
Na Osiedlu Radiostacja - wymiana nawierzchni, Wniosek możliwy do realizacji
zgodnie z założeniami Budżetu
rekultywacja zieleni, parkingi dla rowerów.
Lokalizacja - Ul. Tkacka 12/14.
Obywatelskiego.
Opis - Zadanie polega na podniesieniu standardu przestrzeni
publicznej wokół bloku na Osiedlu Radiostacja. W ramach
zadania zostanie wymieniona nawierzchnia parkingu, chodnika,
wykonane zostaną stojaki rowerowe, rekultywacja terenu
zielonego.

OGÓLNOMIEJSKIE
ID
wniosku

Tytuł zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie pozytywnego
stanowiska Komisji

L0022

Stop zaśmiecaniu Łodzi! Stop oblepianiu słupów i rynien
ulotkami kredytów!
Lokalizacja - Całe miasto.
Opis - 1. Zatrudnienie 3 osób odpowiedzialnych za
oczyszczanie miasta z ulotek naklejanych na słupy, rynny i inne
miejsca wraz z usunięciem śladów po nich pozostawionych.
2. Kampania reklamowa zniechęcająca do korzystania z tych
firm, zachęcająca do zgłaszania procederu rozlepiania i do
oczyszczania miasta z rozwieszonych ulotek.
MotoPark Łódź - płyta poślizgowa doskonalenia jazdy.
Lokalizacja – Teren przy lotnisku Lublinek.
Opis - Budowa MotoPark Łódź - płyta poślizgowa
doskonalenia jazdy ma zapewnić: 1. wzrost bezpieczeństwa na
łódzkich drogach, 2. stworzyć zaplecze do kształcenia
zawodowych kierowców.
MotoPark Łódź - tor kartingowy CIK-FIA.
Lokalizacja - Teren przy lotnisku Lublinek.
Opis - Budowa MotoParku Łódź - toru kartingowego
spełniającego wymagania CIK-FIA: l. umożliwienie kształcenia
sportowców sportów motorowych, 2. wzrost bezpieczeństwa na
łódzkich drogach, 3. Promocję miasta, 4. MotoPark będzie
stanowił zaplecze dla łódzkich studentów i uczniów.

Możliwość realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego.

L0054

L0055
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Zmiana lokalizacji - zadanie
możliwe do realizacji po zmianie
lokalizacji.

Zmiana lokalizacji - zadanie
możliwe do realizacji po zmianie
lokalizacji.

ID
wniosku

Tytuł zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie pozytywnego
stanowiska Komisji

L0146

Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.
Lokalizacja - 1. Plac Wolności 7/8, 2. ul. Rewolucji 1905 r. 2,
3. ul. Narutowicza 8/10, 4. ul. Struga (przy nieruchomości
Piotrkowska 97), 5. al. Schillera (przy UMŁ, Piotrkowska 104),
6. ul. Nawrót 2a, 7. ul. Roosevelta 2, 8. al. Piłsudskiego 8,
9. ul. Służbowa.
Opis - Stworzenie systemu miejsc postojowych dla motocykli,
dzięki któremu wykorzystamy bardziej ekonomicznie
przestrzeń parkingową w centrum. Każde miejsce postojowe
będzie przeznaczone dla 3 - 4 motocykli (parkujących skośnie
lub prostopadle) i wyposażone będzie w stojak, do którego
można przypiąć motocykl. Mogłyby z nich korzystać także
motorowery. Miejsca postojowe mają mieć charakter
sezonowy.
Z psem bezpieczniej.
Lokalizacja - Ul. Łagiewnicka 305.
Opis - Stworzeniu struktury patrolowej - patrol z psem w
ramach zadań realizowanych przez Straż Miejską w Łodzi.
Obejmuje zakup 8 psów, wyszkolenie psów i pracowników,
stworzenie zaplecza gospodarczego dla psów i przewodników
poprzez przebudowę istniejącego budynku gospodarczego oraz
doposażenie Straży Miejskiej w Łodzi w specjalistyczne
pojazdy oraz sprzęt niezbędny do tresury oraz do obsługi psów.

Wniosek możliwy do realizacji w
ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zgodny z założeniami Budżetu
Obywatelskiego.

L0151

Wniosek możliwy do realizacji w
ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zgodny z założeniami Budżetu
Obywatelskiego.

h) Wykaz negatywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
na 2016 r., zadań niekompletnych i zgłoszonych po terminie.
BAŁUTY
ID
wniosku
B0014

B0015

B0030

B0042

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
Budowa
chodnika
łączącego
ul.
Szmaragdową
z przystankiem Strykowska-Stasia.
Lokalizacja - Przejście od ul. Szmaragdowej do Strykowskiej
między domami prowadzące do przystanku Strykowska-Stasia.
Opis - Budowa chodnika łączącego ul. Szmaragdową
z przystankiem Strykowska-Stasia o długości 43 m, szerokości
1,5 m i powierzchni 64,5 m2.
Przejazd rowerowy Włókniarzy - 11 Listopada.
Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Włókniarzy- ul. 11 Listopada,
równolegle do przejścia dla pieszych.
Opis - Wyznaczenie przejazdu rowerowego łączącego
ul. 11 Listopada z drogą rowerową po wschodniej stronie
al. Włókniarzy.
Naprawa dachów kapliczek w Lesie Łagiewnickim.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki - Wycieczkowa 77.
Opis - Wymiana gontu w poszyciu dachowym kaplicy
pw. św. Rocha, naprawa więźby dachowej oraz sygnaturki,
a także drobne naprawy w poszyciu dachowym kaplicy
św. Antoniego.
Dzieci z Kochanówki marzą o własnym placu zabaw.
Lokalizacja - Działki u zbiegu ul. Plonowej i Tatarczanej.
Opis - Zadanie obejmuje budowę placu zabaw o powierzchni
200 m2, a także siłowni na świeżym powietrzu o powierzchni
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Teren nie jest własnością Miasta
Łodzi.

Negatywna opinia Policji oraz
Oddziału Zarządzania Ruchem na
Drogach UMŁ.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Brak uregulowanego stanu
prawnego działek.

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie negatywnej opinii

100 m2. We wskazanej lokalizacji nie ma tego typu
infrastruktury. Realizacja tego projektu zapewni rodzinom
bezpieczne miejsce do spędzenia wolnego czasu.
B0045

B0080

B0105

B0122

B0128

B0135

Radogoszcz - strefa komfortu.
Lokalizacja - Południowa strona al. Sikorskiego - od ul.
Świtezianki (od przejścia dla pieszych) do ul. Bema.
Opis - Zadanie polega na postawieniu ekranu dźwiękochłonnego
o wysokości 4 m i długości 260 m po południowej stronie
al. Sikorskiego na odcinku między ul. Świtezianki (od przejścia
dla pieszych) i Bema. Celem zadania jest wyciszenie hałasu
drogowego uciążliwego dla mieszkańców pobliskich domównajbliższe budynki położone są w odległości zaledwie ok. 30 m
od jezdni (droga krajowa). Spełniając funkcję dźwiękochłonną,
ekran powinien być estetyczny i komponować się z otoczeniem.
Feel3 - azyl dla mieszkańców osiedla Bałuty-Centrum.
Lokalizacja - Chodnik przy ul. Zachodniej 25, 25A, 25B, 27.
Opis - Feel3 - to projekt, który w prosty sposób pozwoli
na zagospodarowanie bardzo szerokiego chodnika i
wykorzystanie w pełni jego możliwości. Zadanie zakłada
stworzenie obszaru strefy zamieszkania gdzie na jednej
powierzchni będą poruszali się piesi, rowerzyści oraz będą
mogły zaparkować samochody klienci okolicznych sklepów i
mieszkańcy.
Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze dojazdowej
do Akademii Sztuk Pięknych.
Lokalizacja - Teren projektowanej inwestycji znajduje się
w kwadracie ulic: Wojska Polskiego oraz Pankiewicza tuż obok
drogi wjazdowej do Akademii Sztuk Pięknych.
Opis - W ramach zadania planowane jest wykonanie oświetlenia
chodnika asfaltowego przy drodze wjazdowej do obiektu ASP
poprzez ustawienie latarni oświetleniowych 5-8 sztuk typu
latarnie parkowe wraz z wykonaniem zasilającej linii kablowej.
Przedłużenie ulicy osiedlowej Sitowie pomiędzy ulicami
Świtezianki i Okoniową wraz z chodnikiem i niezbędną
infrastrukturą.
Lokalizacja - Realizacja zadania w północnej części Łodzi
na osiedlu Radogoszcz - Wschód na działkach znajdujących się
między ulicami Świtezianki i Okoniową na wysokości ulicy
Sitowie (jako jej przedłużenie).
Opis - Opracowanie projektu budowy drogi. Uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę drogi. Wykonanie projektu (droga
asfaltowa, chodnik z kostki betonowej, oświetlenie i
odwodnienie drogi). Wykonanie robót wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi.
Wymiana stolarki wiatrołapu wraz z likwidacją barier
architektonicznych na ciągach komunikacyjnych w Żłobku
nr 24.
Lokalizacja - Żłobek 24 przy ul. Rydzowej 7.
Opis - Wymiana wiatrołapu (konstrukcja metalowa + szyby),
wylewka podłogowa + położenie terakoty, montaż drzwi
aluminiowych oszklonych, obróbki z blachy ocynkowanej,
dostosowanie instalacji elektrycznej, wymiana schodów
zewnętrznych i podjazdów do budynku.
Wymiana stolarki wiatrołapu wraz z likwidacją barier
architektonicznych na ciągach komunikacyjnych.
Lokalizacja - Żłobek 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171.
Opis - Projekt zakłada kompleksowy remont wiatrołapu oraz
nawierzchni wewnętrznych wokół żłobka. Zakres zadania to
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Brak możliwości realizacji w roku
2016.

Opinia negatywna ze względu na
niegospodarność.

Prawo energetyczne nie zezwala
na realizację zadania.

Brak możliwości realizacji w
ciągu jednego roku budżetowego.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

ID
wniosku

B0144

B0146

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie negatywnej opinii

m.in. wymiana elementów metalowych i szklanych, instalacji
elektrycznej oraz domofonowej w wiatrołapie i wymiana
nawierzchni chodników wewnętrznych (dojścia do budynku,
pomieszczenia wózkowni oraz wejścia gospodarczego)
likwidująca
uciążliwe
dla
użytkowników
bariery
architektoniczne.
Przystanek MPK Wielkopolska CKU (Wielkopolska 72).
Lokalizacja - ul. Wielkopolska 72, jezdnia ulicy.
Opis -Stworzenie nowego przystanku autobusowego o nazwie
"Wielkopolska CKU" na ulicy Wielkopolskiej przy numerze
posesji 72. Przystanek w obu kierunkach jazdy, zlokalizowany
na jezdni, bez zatoki. Dodatkowo prace pomocnicze wyrównanie terenu, przygotowanie peronu po stronie parzystej
ulicy oraz doprowadzenie i naprawa chodnika.
E'Akademia dla rodziców. Przeciw wykluczeniu cyfrowemu program aktywizacji mieszkańców.

Brak możliwości realizacji
zadania przyczyn wskazanych
przez realizatora zadania w karcie
analizy.

Wniosek złożony po terminie.

GÓRNA
ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

G0001

Przedłużenie linii tramwajowej na Dąbrowę Przemysłową dokumentacja projektowa.
Lokalizacja - Ul. Dąbrowskiego.
Opis skrócony - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej przedłużenia istniejącej linii tramwajowej na
Dąbrowę Przemysłową od ul. Gojawiczyńskiej do ul. Puszkina
wraz z integracją z przystankiem PKP Łódź Dąbrowa oraz
pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i budową pętli u
zbiegu ul. Dąbrowskiego i Puszkina.
Bezpiecznie rowerem na Rudzką Górę i do Lasu Rudzkiego.
www.rowerrower.opx.pl.
Lokalizacja - Projekt zakłada utworzenie spójnej strefy
bezpiecznej rekreacji i komunikacji rowerowej poprzez
uspokojenie ruchu samochodowego na następujących ulicach:
Graniczna, Siostrzana, Przestrzenna, Starorudzka, Karowa,
Żwawa, Ekonomiczna (na odcinku Karowa-Starorudzka),
Wazów (na odcinku Przestrzenna- Świecka), Ustronna (na
odcinku Siostrzana-Cegielniana oraz Graniczna-granica miasta).
Projekt obejmuje także ustawienie stojaków rowerowych w
pobliżu następujących lokali położonych w dzielnicy Górna:
sklepy przy ul. Biernej 8, na rogu ul. Starorudzkiej i
Przewodniej, przy ul. Starorudzkiej 66, na rogu ul. Karowej i
Brydżowej, przy ul. Przestrzennej 52, przy ul. Rzgowskiej 303 a,
ciąg sklepów na rogu ul. Sczanieckiej i Matek Polskich, sklep
przy al. Matek Polskich 45, pizzeria przy ul. Sczanieckiej 6.
Opis skrócony - Jest to projekt, zakładający stworzenie spójnego
systemu bezpiecznej i wygodnej rekreacji i komunikacji
rowerowej w zielonych, południowych okolicach Łodzi.
Narzędziem, które to umożliwi będzie uspokojenie ruchu
samochodowego - praktyczne i nowoczesne rozwiązanie
stosowane powszechnie w Europie Zachodniej.

G0016
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Czas niezbędny na opracowanie
dokumentacji projektowej
przekracza jeden rok budżetowy.

Brak możliwości realizacji w
proponowanych przez
wnioskodawcę lokalizacjach.

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

G0017

Przebudowa skrzyżowania ul.: Przedświt, Jutrzenki
i Osobliwej.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Przedświt, Jutrzenki i
Osobliwej.
Opis skrócony - Należy poszerzyć ul. Przedświt o ~1,5 m
na odcinku ~ 50 m od ul. Jutrzenki do Osobliwej. Po lewej
stronie ul. Przedświt położyć chodnik dla pieszych ~60 m.
Przemalować pasy na przejściach.

G0019

„Dom pełen ciepła” - termomodernizacja Schroniska dla Wskazana we wniosku
nieruchomość nie jest własnością
Kobiet i Dzieci im. św. Brata Alberta.
Lokalizacja - Schronisko dla Kobiet i Dzieci doświadczających gminy.
bezdomności, prowadzone przez Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej 2/4.
Opis skrócony - Schronisko dla Kobiet i dzieci mieści się
w budynku dawnej bursy szkolnej. Budynek jest nieocieplony,
ma zniszczoną stolarkę okienną. Projekt przewiduje docieplenie
elewacji budynku, dzięki czemu znacznie obniżą się koszty
utrzymania budynku i podniesie komfort czasowego pobytu
kobiet i dzieci doświadczających bezdomności.

G0038

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy parku
„Na Młynku”.
Lokalizacja - Okolice parku "Na Młynku" od strony ul. Śląskiej.
Opis skrócony - Wybudowanie parkingu dla samochodów
osobowych przy parku "Na Młynku" od strony ul. Śląskiej.
Siłownia zewnętrzna w Parku na Młynku.
Lokalizacja - W parku na Młynku vis a vis funkcjonującego
placu zabaw dla dzieci, na łące obok zjeżdżalni i funkcjonującej
huśtawki.
Opis skrócony - Siłownia przeznaczona jest dla wszystkich
niezależnie od wieku i płci. Projekt obejmuje urządzenie siłowni
składającej się z 7 urządzeń. Usytuowana w sąsiedztwie
zjeżdżalni i huśtawek dla dzieci stanowiłaby doskonałe
uzupełnienie terenów rekreacyjnych w parku, w którym
funkcjonuje przystań (łódki i rowery wodne) oraz boisko do piłki
plażowej.
Utwardzenie miejsc postojowych wykonanych na pasie
drogowym Al. Śmigłego – Rydza przed Rondem
Broniewskiego po stronie nieparzystej.
Lokalizacja - Al. Śmigłego – Rydza.
Opis skrócony - Wymiana istniejącego podłoża miejsc
postojowych na podłoże asfaltowe.
Wykonanie chodnika z kostki brukowej na ul. Ciołkowskiego
po
stronie
delikatesów
między
ul.
Krakusa,
a ul. Paderewskiego.
Lokalizacja - Ul. Ciołkowskiego po stronie delikatesów
na odcinku między ul. Krakusa, a ul. Paderewskiego.
Opis skrócony - Ułożenie chodnika z kostki brukowej
na ul. Ciołkowskiego po stronie delikatesów wraz z wymianą
krawężników na odcinku od ul. Krakusa do ul. Paderewskiego
(odcinek 280 m) oraz wykonanie koryta w gruncie.
Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci
na terenie skweru im. H. Dubaniewicza.
Lokalizacja - Skwer im. H. Dubaniewicza. Miejsce obecnego,
starego placu zabaw.
Opis skrócony - Nowoczesny plac zabaw z licznymi atrakcjami
dla małych i dużych dzieci. Statek pirata, sieć pajęcza do
wspinania, huśtawka dla czworga dzieci, liczne zjeżdżalnie.

G0041

G0043

G0056

G0057
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Teren wskazany przez
wnioskodawcę nie stanowi
własności Gminy Miasta Łodzi
lub jest w wieczystym
użytkowaniu spółdzielni
mieszkaniowej.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Niezgodność zakresu zadania z
rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Teren wskazany przez
wnioskodawcę nie stanowi
własności Gminy Miasta Łodzi..

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

G0059

Wykonanie chodnika z kostki brukowej na ul. Ciołkowskiego
od nr 3 do nr 9, po stronie wieżowców.
Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego od nr 3 do nr 9 po stronie
wieżowców.
Opis skrócony - Ułożenie chodnika z kostki brukowej
na ul. Ciołkowskiego od nr 3 do nr 9 (po stronie wieżowców)
wraz z wymianą krawężników oraz wykonanie koryta w gruncie
(odcinek 240m). Zamontowanie czterech ławek, po jednej przy
każdym wieżowcu.
Remont pałacyku w parku Sielanka na ul. Pabianickiej 49.
Lokalizacja - Budynek pałacyku położony w parku Sielanka przy
ul. Pabianickiej 49.
Opis skrócony - Remont zabytkowego pałacyku położonego
w parku Sielanka przy ul. Pabianickiej 49.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Naprawa ul. Smolnej oraz uczynienie jej przyjazną dla ludzi.
Lokalizacja - ul. Smolna.
Opis skrócony - Naprawa nawierzchni z trylinki (wymiana
uszkodzonych płytek). Zasadzenie drzew w wydzielonych
miejscach w pasie drogi, które stworzą szykany (zwężenia)
spowalniające ruch i zwężą jezdnię. Ustawienie dużych donic
na jezdni.
Wytyczenie kontrapasa rowerowego na ul. Bankowej.
Lokalizacja - Ul. Bankowa.
Opis skrócony - Wytyczenie i oznakowanie pionowe i poziome
kontrapasa rowerowego wzdłuż ul. Bankowej.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

G0061

G0065

G0066

G0082

G0084

G0085

G0094

Uzasadnienie negatywnej opinii

Brak możliwości realizacji –
obiekt zabytkowy wpisany do
rejestru zabytków.

Negatywna opinia realizatora
zadania bowiem zadanie w trochę
innym kształcie będzie
realizowane w 2015 r. z Budżetu
Obywatelskiego.
Modernizacja boiska szkolnego przy Ogólnokształcącej Lokalizacja – działka należy do
Skarbu Państwa.
Szkole Muzycznej I i II stopnia.
Lokalizacja - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. H. Wieniawskiego, ul. Sosnowa 9.
Opis skrócony - Modernizacja boiska szkolnego przy OSM I i II
st. w Łodzi przy ulicy Sosnowej 9: - zerwanie betonowej,
nierównej nawierzchni, - poszerzenie przestrzeni dla nowej
nawierzchni, - umieszczenie wyrównującego podkładu,
- położenie syntetycznej nawierzchni, - instalacja bramek,
- instalacja siatki zabezpieczającej. Przybliżone wymiary boiska:
40x25 m.
Remont i naprawa ciągów komunikacyjnych na terenie i Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.
wokół budynku Żłobka 17 przy ul. Siarczanej 11.
Lokalizacja - Teren Żłobka Miejskiego 17 przy ul. Siarczanej 11.
Opis skrócony - Wymiana i remont chodników wokół budynku
i ogrodzenia oraz naprawa, wymiana ciągów komunikacyjnych
na terenie działek, na których znajduje się budynek Żłobka
Miejskiego 17.
Wykonanie dokumentacji technicznej na instalację Realizacja zgłoszonego zadania
zaplanowana na II połowę 2015
kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa-Młynek.
Lokalizacja - Dąbrowa-Młynek.
roku.
Opis skrócony - Inwestycja obejmowałaby: ulicę Śląską
od terenów kolejowych w kierunku Młynka, Przedborskiej,
Sosnowieckiej, Przyjacielskiej, Kowalszczyzny, Poselskiej,
Bielskiej oraz pozostałych w tym rejonie - (nowa ul.)
Mysłowicka.
Teren pod realizacje zadania nie
Bezpieczny przejazd rowerem wzdłuż ul. Nowe Sady.
Lokalizacja - Ul. Nowe Sady pomiędzy ul. Pustynną stanowi własności Miasta Łodzi.
i Obywatelską.
Opis skrócony - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa
rowerzystów i kierowców poruszających się ul. Nowe Sady.
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ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

G0098

Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Tatrzańskiej 105.
Lokalizacja - ul. Tatrzańska 105, działka obok fundacji Jaś
i Małgosia.
Opis skrócony - Zadanie polegałoby na utworzeniu parkingu
osiedlowego obejmującego wykonanie miejsc postojowych z
płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa i gruncie
stabilizowanym
cementem
wraz
z
ułożeniem
krawężników/obrzeży oraz wykonaniem koryta w gruncie
(budowa w pasie drogowym ulicy) oraz dróg dojazdowych i
manewrowych z kostki betonowej pełnej.
Wymiana
nawierzchni
chodnika
z
obrzeżami
na ul. Łazowskiego w Osiedlu „Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - ul. Łazowskiego od ul. Kongresowej do ul.
Kosynierów Gdyńskich.
Opis skrócony - Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych
z obrzeżami na nowe w ciągu pieszym.

G0108

Uzasadnienie negatywnej opinii
Brak możliwości realizacji
zadania na wskazanym terenie –
sąsiedztwo szkoły, zagrożenie
bezpieczeństwa dzieci.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

POLESIE
ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

P0001

Drzewa wzdłuż ul. Legionów.
Lokalizacja - Ul. Legionów.
Opis - Nasadzenia dużych (nie gatunków miniaturowych) drzew
w chodniku razem z systemami kierunkującymi korzenie,
antykompresyjnymi oraz napowietrzającymi. Sadzonki powinny
mieć powyżej 3-4 metrów wysokości.

P0007

P0010

Uzasadnienie negatywnej opinii

Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy. Brak możliwości
realizacji zadania, większość
działek zlokalizowana jest na
obszarze Priorytetowych
Projektów Rewitalizacji
Obszarowej.
Rewitalizacja Parku na Brusie. Punkt grillowy i utworzenie Zgodnie z rekomendacją i jej
uzasadnieniem przez realizatora,
pola do paintballa.
Lokalizacja - Działka w miejscu dawnej jednostki wojskowej między innymi negatywna opinia
Brus.
Instytutu Archeologii UŁ i
Opis - Projekt zakłada stworzenie miejsca na paintball (na dawnej negatywna opinia IPN.
rzutni granatów). W pobliżu strzelnic zostaną postawione dwa
miejsca do grillowania. Na terenie zostanie ustawionych 50 ławek
i 100 koszy. Cały teren zostanie posprzątany ze śmieci
pozostawionych przez ludzi oraz zostanie wykonana pielęgnacja
roślin.
Zadanie nie jest możliwe do
Monitoring na Retkini i Uroczysku Lublinek.
Lokalizacja - 1) ul. Maratońska przy kładce nad torami realizacji w trakcie jednego roku
kolejowymi, 2) parking przy Uroczysku Lublinek, 3) okolice budżetowego.
stawu przy Uroczysku Lublinek, 4) plac zabaw przy ul. Dolnej.
Opis - Zadanie polega na zakupie i umieszczeniu w rejonie
Osiedla Lublinek-Pienista czterech kamer monitoringu
miejskiego. Lokalizacje wynikają z potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa dla osób korzystających z wymienionych miejsc.
Do lokalizacji należą punkty: 1) ul. Maratońska - ul. Czerwonego
Kapturka, tj. kładka nad torami kolejowymi, 2) parking przy
Uroczysku Lublinek - ul. Zamiejska, 3) okolice stawu przy
Uroczysku Lublinek, 4) plac zabaw na ul. Dennej.
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ŚRÓDMIEŚCIE
ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie negatywnej opinii

S0001

Festiwal braku światła z okazji wyłączenia sygnalizacji
świetlnej na deptakowej Piotrkowskiej.
Lokalizacja - Każde skrzyżowanie ul. Piotrkowskiej z
sygnalizacją świetlną na odcinku pl. Wolności - al. Piłsudskiego.
Opis - Wyłączenie sygnalizacji świetlnej dla samochodów oraz
pieszych na pięciu skrzyżowaniach ul. Piotrkowskiej
z przecznicami: Rewolucji, Jaracza, Zieloną, Tuwima oraz
Zamenhofa. Festyn z tej okazji.
Przykrycie wykopu w ciągu trasy W-Z kratami z zielenią
płożącą w celu estetyzacji przestrzeni publicznej.
Lokalizacja - Trasa W-Z, między ul. Wólczańską a ul.
Kilińskiego.
Opis - Budowa trasy W-Z to sztandarowy projekt obecnej
Prezydent. Szkoda, że aż tak mały nacisk położono na estetykę.
Wycinka drzew i zorganizowanie gigantycznych płaskich
przestrzeni bez zieleni to największe zarzuty. Wykop przykryty
zielenią pozwoli trochę zmienić odbiór tego miejsca.
Dodatkowe wysuwane słupki na ul. Piotrkowskiej.
Lokalizacja - Przy skrzyżowaniu z Jaracza po stronie północnej,
przy Narutowicza po północnej, przy Tuwima po południowej.
Opis - Hydrauliczne słupki uniemożliwiające wjazd samochodów
- analogiczne do słupków przy ul. Moniuszki i ul. Roosevelta.
Słupki będą uniemożliwiały przejazd zarówno osób postronnych
jak i mieszkańców i najemców lokali przy ul. Piotrkowskiej.
Wschód Śródmieścia - ulicą Solskiego do Parku Matejki rowerem i pieszo.
Lokalizacja - Ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Solskiego.
Opis - Budowa nowego przejścia dla pieszych przez
ul. Narutowicza przy ul. Solskiego. Umożliwienie wjazdu
rowerem do Parku Matejki.
Promujmy Piotrkowską!
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska.
Opis - Każdy pasaż handlowy posiada tablice informujące jakie
sklepy się w nim znajdują. To ułatwienie dla klienta i reklama dla
sklepu. Piotrkowska również jest pasażem (i najdłuższą ulicą
handlową w Europie) więc również powinna je posiadać.
Proponuję więc zamontowanie tablic informacyjnych na obu
końcach naszego deptaka: na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej
z al. Mickiewicza i przy pl. Wolności. Więcej na: bolodz.vgh.pl.
Mural - na szczycie budynku od strony południowej.
Lokalizacja - Wspólnota mieszkaniowa, ul. Kopcińskiego 39C.
Opis - Pomalowanie ściany od południa "Muralem" ok. 100 m2.
Otwarte wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców Miasta przy
ZSP 15, ul. Kopcińskiego 5/11.
Lokalizacja - Powyższe zadanie ma być zrealizowane na terenie
należącym do UMŁ stanowiącym zaplecze sportowe ZSP 15
z otwartym wejściem dla mieszkańców od strony
ul. Uniwersyteckiej oraz ul. Kopcińskiego 5/11.
Opis - Prace budowlane związane z budową kompleksu boisk przy
ZSP 15, ul. Kopcińskiego 5/11 obejmują: roboty nawierzchniowe
niwelacja
terenu,
wykonanie
nawierzchni
boiska
wielofunkcyjnego z poliuretanu, bieżni, boiska do piłki siatkowej,
skoczni w dal, rzutni kulą; montaż tulei do osadzenia urządzeń
sportowych; wykonanie ogrodzeń z siatki metalowej boisk; roboty
kanalizacyjne; roboty wodociągowe; roboty elektryczne.

Negatywna opinia Policji oraz
Oddziału Zarządzania Ruchem na
Drogach UMŁ.

S0003

S0004

S0013

S0015

S0017

S0022
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Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Konieczność wyłączenia z
gwarancji fragmentu
przebudowanego pasa drogowego
ul. Piotrkowskiej – utrata
gwarancji.
Negatywna opinia Oddziału
Zarządzania Ruchem na Drogach
UMŁ.

Negatywna opinia Biura
Promocji, Turystyki i Współpracy
z Zagranicą – utrata gwarancji w
stosunku
do nawierzchni ul. Piotrkowskiej.

Lokalizacja dotyczy Wspólnoty
Mieszkaniowej.
Wskazane we wniosku działki
stanowią własność Skarbu
Państwa.

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

S0037

Organizacja artystów ulicznych w sezonie letnim na ulicy
Piotrkowskiej.
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska na odcinku od pl. Wolności
do al. Piłsudskiego.
Opis - Organizacja przetargu cyklicznych imprez na zasadzie
konkursów odbywających się w sezonie letnim, mających na celu
wyłowienie grupy artystów wspomaganych finansowo przez
budżet obywatelski.
Dokończenie remontu parku Sienkiewicza.
Lokalizacja - Park Sienkiewicza w Łodzi.
Opis - Dokończenie rozpoczętego remontu jedynego parku
w ścisłym centrum Łodzi (brakujący remont to część wschodnia
parku).
Drzewa dla Kościuszki.
Lokalizacja - Al. Kościuszki między ul. Żwirki a ul. Radwańską.
Pas trawy - wyspa między jezdniami.
Opis - Nasadzenie 25 drzew na al. Kościuszki - zielone
zagospodarowanie terenu między ul. Żwirki a ul. Radwańską.
Zakątek baśni i fantastyki - atrakcyjna turystycznie
przestrzeń rzeźbiarska w centrum miasta.
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska 118 oficyna. Podwórze
przeznaczone do rewitalizacji z planem utworzenia pasażu
kreatywnych. Docelowo podwórze będzie połączone z ul.
Sienkiewicza oraz pasażem Schillera.
Opis - Utworzenie rzeźbiarskiej przestrzeni atrakcyjnej
turystycznie, w której widz wcieli się w wybraną literacką postać
(baśnie i fantastyka). Miejsce pobudzające wyobraźnię,
zachęcające do aktywnego spędzania czasu oraz lektury,
potwierdzenie hasła "Łódź kreuje", fundament pod przyszły pasaż
kreatywny (projekt miejski), szansa na podarowanie miastu
miejsca wyjątkowego, podnoszącego atrakcyjność przestrzeni
przy ul. Piotrkowskiej.

S0039

S0040

S0043

Uzasadnienie negatywnej opinii
Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Zadanie ujęte jest w zadaniach
rewitalizacji Miasta.

Zadanie nie jest możliwe do
wykonania – niezgodne z
projektem przebudowy
al. Kościuszki.
Brak możliwości realizacji
zadania z przyczyn wskazanych
przez realizatora w karcie analizy.

WIDZEW
ID
wniosku
W0001

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie negatywnej opinii

Bezpieczny przejazd nad torami - opracowanie dokumentacji Brak możliwości realizacji w
projektowej na budowę wiaduktu na przedłużeniu ciągu jednego roku budżetowego.
al. Hetmańskiej.
Lokalizacja – Al. Hetmańska, ul. Frezjowa, ul. Transmisyjna.
Opis - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy
wiaduktu
nad
torami
kolejowymi
na
przedłużeniu
al. Hetmańskiej wraz z drogami dojazdowymi z jednoczesnym
zlikwidowaniem przejazdu kolejowego na ul. Transmisyjnej
w okolicach marketów OBI/Selgros.
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ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

W0004

Rozebranie baraku (samowoli budowlanej) znajdującego się
przy SP 149 i wybudowanie w tym miejscu parkingu
dla autokarów przewożących dzieci na basen szkolny.
Lokalizacja – ul. Tatrzańska 69A, przy boisku SP 149.
Opis - W/w barak stanowi samowolę budowlaną, utworzoną
dla robotników na czas budowy SP 149. Budynek ten od 40 lat
stanowi ograniczenie widoczności zarówno dla pieszych jak
i kierowców. Pełni rolę magazynu rupieci i przechowalni
szczurów. Wg GUS (dane z GW z dnia 02.01.2015 r.) w mieście
będzie ubywać dzieci, dlatego pomysł budowania nowego obiektu
w tym miejscu byłby marnotrawieniem środków publicznych.
Zawsze można przecież powtórnie otworzyć SP przy ul. Wacława,
która z braku dzieci została zamknięta.
Tramwaj na Przybyszewskiego - doprowadzenie drugiej linii
tramwajowej na Widzew-Wschód i Olechów-Janów.
Lokalizacja – ul. Przybyszewskiego
Opis - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy
torowiska
tramwajowego
na
ul.
Przybyszewskiego
na odcinku od Ronda Sybiraków do al. Hetmańskiej.
Widoczny rowerzysta - lustro drogowe na skrzyżowaniu
Piłsudskiego – Wodna.
Lokalizacja – Skrzyżowanie al. Piłsudskiego - ul. Wodna
po zachodniej stronie przejazdu rowerowego.
Opis - Montaż lustra drogowego poprawiającego widoczność
między rowerzystami jadącymi ze wschodu (od Widzewa)
a kierowcami wyjeżdżającymi z ul. Wodnej.
Budowa placu zabaw przy ulicy Wojewódzkiego.
Lokalizacja – Ul. Wojewódzkiego.
Opis - Plac zabaw przeznaczony dla dzieci i młodzieży
wyposażony w: zjazd linowy, trzy duże zestawy zabawowe,
zestaw sprawnościowy, labirynt, zestaw wspinaczkowy, stół
do piłkarzyków, zestawy karuzeli i huśtawek, piaskownica.
Nawierzchnia amortyzująca, ogrodzenie, alejki parkowe, ławki,
stojaki na rowery, kosze nasadzenia drzew oraz tablica
informacyjna.
Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Wojewódzkiego.
Lokalizacja – Ul. Wojewódzkiego.
Opis - Budowa siłowni plenerowej posiadającej 12 urządzeń:
steper-twister, wiosła, sztanga, motyl, ławki do ćwiczeń, narciarz,
rowerek, klucznik, drążek, przyrządy do ćwiczeń klatki piersiowej,
mięśni brzucha. Dodatkowo ławki, stojaki na rowery, kosze,
nasadzenia drzew, ciągi piesze.
Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wojewódzkiego.
Lokalizacja – Ul. Wojewódzkiego.
Opis - Przebudowa placu zabaw, usunięcie starych urządzeń
i zastąpienie ich nowymi urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci
i młodzieży: zjazd linowy, trzy duże zestawy zabawowe, zestaw
sprawnościowy,
labirynt,
zestaw
wspinaczkowy,
stół
do piłkarzyków, zestawy karuzeli i huśtawek, piaskownica.
Nawierzchnia amortyzująca, ogrodzenie, alejki parkowe, ławki,
stojaki na rowery nasadzenia drzew oraz tablica informacyjna.
Wybudowanie oświetlenia terenów miejskich na których
położone są: chodnik promenadowy i ulica wewnętrzna.
Lokalizacja – Zadanie byłoby realizowane na terenach gminnych,
na których położony jest chodnik promenadowy prowadzący
od ul. Przybyszewskiego do Milionowej w kierunku TESCO, oraz
ulica wewnętrzna łącząca ul. Haška z ul. Milionową.

W0007

W0013

W0017

W0018

W0019

W0026
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Lokalizacja – brak możliwości
realizacji we wskazanym terenie,
brak zgody SM Zarzew na
udostępnienie przejazdu dla
autokarów drogą wewnętrzną.

Negatywna opinia Biura
Architekta Miasta UMŁ oraz brak
możliwości realizacji zadania w
cyklu jednorocznym.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Prowadzone aktualnie
postępowanie o zwrot działki na
rzecz byłych właścicieli.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie negatywnej opinii

Opis - Zadanie polega na wybudowaniu miejskiego oświetlenia
latarniami „parkowymi" chodnika miejskiego i latarniami
„ulicznymi" ulicy miejskiej.
W0031

W0044

W0053

W0065

W0077

Droga pieszo-rowerowa od stacji Łódź-Stoki w kierunku
wschodnim (przy ul. Pomorskiej i Lawinowej).
Lokalizacja – Ul. Pomorska - Lawinowa.
Opis - Poprowadzenie asfaltowej drogi rowerowej od końca
istniejącej drogi rowerowej przy stacji ŁKA Łódź-Stoki (przy
skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Poronińskiej) wzdłuż
ul. Pomorskiej, a po przecięciu ul. Pomorskiej na wiadukcie
kolejowym dalej wzdłuż ul. Lawinowej aż do ul. Edwarda.
Przystanek: ul. Wodna - ul. Nawrot i korekta tras linii
autobusowych: 74, 74A, 74B, 80 i 83.
Lokalizacja – Ul. Wodna przy ul. Nawrot.
Opis - Poprowadzenie linii autobusowych: 74, 74A, 74B, 80, 83
z krańcówki przy ul. Wydawniczej ulicami: Tuwima, Wysoką,
Nawrot, Wodną Tuwima i dalej obecną trasą oraz stworzenie
przystanku autobusowego dla tych autobusów przy skrzyżowaniu
Nawrot z Wodną. Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ulicy
Nawrot na odcinku od Wysokiej do Wodnej tylko dla autobusów
(kontra-buspas).
„EKO-STOKI"
Lokalizacja – Projekt realizowany będzie na Osiedlu Stoki.
W elemencie I przy posesjach wzdłuż ulic Zbocze, Dębowskiego,
Skalnej, Potokowej, w elemencie II w SP 139 przy ul. Giewont 28,
a także PM 93 przy ul. Wichrowej 1A oraz PM 63 przy
ul. Potokowej 15.
Opis - „Eko -Stoki" to proekologiczna kampania adresowana
do dzieci, młodzieży i dorosłych, łącząca edukację w zakresie
segregacji odpadów z inwestycją polegającą na ustawieniu pergoli
na pojemniki do segregacji odpadów dla posesji zlokalizowanych
przy ulicach: Zbocze, Skalna, Potokowa, Dębowskiego.
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy
ul. Wojewódzkiego.
Lokalizacja – Ul. Wojewódzkiego.
Opis - Plac zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażony w: zjazd
linowy, zestawy zabawowe, sprawnościowe oraz wspinaczkowe,
labirynt, stół do piłkarzyków, karuzele, huśtawki, piaskownica,
nawierzchnię amortyzującą. Siłownia plenerowa posiadająca
12 urządzeń: steper-twister, wiosła, sztanga, motyl, ławki
do ćwiczeń, narciarz, rowerek, klucznik, drążek. Ogrodzenie,
alejki parkowe, ławki, stojaki na rowery, nasadzenia drzew.
Remont podwórka i budowa placu zabaw na dziedzińcu
posesji przy ul. Kilińskiego 136.
Lokalizacja – Podwórko na posesji przy ul. Kilińskiego 136,
na działce o numerze ewidencyjnym W25-15/8. Właścicielem
i zarządcą terenu jest gmina Łódź. Lokalizacja miejsca realizacji
zadania jest przedstawiona w załączniku nr 1.
Opis - Remont podwórka i budowa placu zabaw wraz
z uprzątnięciem i zagospodarowaniem terenu pomiędzy
budynkami na posesji przy ul. Kilińskiego 136. Po wykonaniu
remontu okoliczni mieszkańcy będą mogli cieszyć się większą
ilością zieleni, a rodzice i dzieci spokojnym, cichym placem zabaw
na środku podwórka.
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Negatywna opinia Oddziału
Zarządzania Ruchem na Drogach
UMŁ.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

- Planowana inwestycja jest
niezgodna z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego,
- tereny objęte wnioskiem objęte
są postępowaniem o zwrot na
rzecz spadkobierców byłych
właścicieli.
Brak możliwości realizacji
zadania w kształcie zgłoszonym
przez wnioskodawcę. Brak
kontaktu z wnioskodawcą.

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

W0078

ROZŚWIETLAMY PARK PODOLSKI - instalacja
nowoczesnych latarni parkowych w Parku Podolskim
na osiedlach Zarzew i Dąbrowa.
Lokalizacja – Park Podolski w Łodzi, obszar rekreacyjny
pomiędzy osiedlami Zarzew i Dąbrowa. Teren zadania jest
umieszczony na działkach W30-17/57, W30-17/44, W30-17/50,
W30-17/54, W30-17/53, W30-17/56, W30-17/37, W30-17/36,
W30-32/22, W30-35, W30- 32/17, W30-32/23, W30-41/5, W3042/1, W30-43, W30-44, W30-50/2, W30-52/11, W30- 52/21,
W30-53/2, które są własnością gminy Łódź. Lokalizację zadania
przedstawia mapa dołączona w załączniku nr 1.
Opis - Rozświetlmy alejki Parku Podolskiego na Zarzewie
i Dąbrowie - sprawmy, aby oświetlenie było gęstsze,
nowocześniejsze i bezpieczniejsze Zadanie polega na instalacji
nowych latarni parkowych oraz wymianie obecnie istniejących na
jednolite w stylu retro. Dzięki temu uda się jeszcze bardziej
uprzyjemnić wieczorne spacery i sprawić, aby późne powroty
do domu były bezpieczniejsze.
Stowarzyszenie Rozwoju Łodzi - instalacja sygnalizacji
świetlnej na rondzie Sybiraków na osiedlu Widzew-Wschód.
Lokalizacja – Rondo Sybiraków.
Opis - Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym ulic
Puszkina i Przybyszewskiego polegałaby na zainstalowaniu
sygnalizacji świetlnej dla ruchu samochodowego, tramwajowego
i pieszego. Jest to niezwykle potrzebne, głównie z powodu kolizji
i wypadków, jakie mają miejsce na tym skrzyżowaniu - przede
wszystkim
ostatnie
wydarzenie,
kiedy
w
wypadku
samochodowych zginął ojciec z dwójką dzieci, skłania ku podjęcia
działań modernizacyjnych.
Kładka nad torami kolejowymi do Parku Widzewskiego.
Lokalizacja – Przejście przez tory kolejowe pomiędzy ul. Wiejską
i Sobolową.
Opis - Wykonanie projektu, dokumentacji technicznej i budowa
kładki dla pieszych i rowerzystów nad torami kolejowymi
pomiędzy ul. Wiejską i Sobolową.
Boisko do gry w piłkę nożną przy ul. Targowej.
Lokalizacja – Wschodnia strona ul. Targowej naprzeciwko posesji
nr 55 i nr 57.
Opis - Wydzielenie boiska o wymiarach 60m na 30m do gry
w piłkę nożną przy ul. Targowej w bezpośrednim sąsiedztwie
parku Źródliska II, wyrównanie terenu, ustawienie dwóch bramek,
wyznaczenie linii boiska, wykonanie nawierzchni trawiastej.
Ogródek jordanowski przy ul. Wodnej.
Lokalizacja – Skwer przy ul. Wodnej.
Opis - Utworzenie ogólnodostępnego ogródka jordanowskiego
na skwerze przy ul. Wodnej, modernizacja istniejącego skweru
poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów, wytyczenie nowych
ścieżek, ustawienie dodatkowych ławeczek oraz koszów
na odpadki, stołów do gry w ping ponga oraz odnowienie
istniejącej tablicy upamiętniającej pierwszy ligowy mecz w Polsce.

W0083

W0084

W0092

W0095
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Zadanie zostanie zrealizowane
przez ZDiT w formie przebudowy
ronda Sybiraków bez budowy
instalacji sygnalizacji świetlnej.

Teren wskazany we wniosku nie
stanowi własności Gminy Miasta
Łódź.

Brak możliwości realizacji na
wskazanym terenie, zagrożenie
bezpieczeństwa korzystających z
boiska – bezpośrednie sąsiedztwo
ulicy.

Teren wskazany przez
wnioskodawcę nie stanowi
własności Gminy Miasta Łódź.

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

W0106

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Milionowej
i Tatrzańskiej dająca pierwszeństwo pojazdom jadącym
z ul. Tatrzańskiej i skręcającym w lewo w ul. Milionową.
Lokalizacja – Obręb skrzyżowania ulic Milionowej i Tatrzańskiej.
Opis - Zadanie ma polegać na zmianie organizacji ruchu pojazdów
- ustawienie znaku T-6a: Chodzi o udzielenie pierwszeństwa
pojazdom
jadącym
z
ul.
Tatrzańskiej
w
lewo,
a z Milionowej w prawo wraz z dodatkowym oznakowaniem
drogowym zwiększającym bezpieczeństwo pojazdów. Dodatkowo
wniosek obejmuje montaż 2 wysp zwalniających na ul.
Milionowej po obu stronach skrzyżowania na przeciwległych
pasach ruchu oraz odświeżenie 2 przejść dla pieszych.
Utwardzenie ul. Giewont od ul Brzezińskiej do ul.
Lokalizacja – Ul. Giewont, od ul Brzezińskiej do
ul. Chałubińskiego.
Opis - Utwardzenie drogi gruntowej.

W0110

Uzasadnienie negatywnej opinii
Negatywna opinia realizatora
zadania dla proponowanych
rozwiązań – brak możliwości ich
realizacji wskazany w karcie
analizy.

Wniosek niekompletny.

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
L0001 "Gwiazda dla Gwiazdy". Agata Kulesza w Łódzkiej Alei
Gwiazd.
Lokalizacja - ul. Piotrkowska (nieparzysta strona), między
ul. 6 Sierpnia a pasażem Rubinsteina.
Opis - Polska aktorka, wielokrotnie nagradzana za swoje role.
Ostatnio, w 2014 roku, nagrodzona przez Stowarzyszenie
Krytyków Filmowych Los Angeles jako najlepsza aktorka
drugoplanowa za rolę filmie Ida Pawła Pawlikowskiego, który
22 lutego 2015 roku otrzymał Oskara za najlepszy film
nieanglojęzyczny.
L0003 Bezpieczniejsze skrzyżowania przez całą dobę.
Lokalizacja - skrzyżowanie ulic: Kilińskiego/Pomorska,
Kilińskiego/Rewolucji, Kilińskiego/Jaracza, Kilińskiego/Tuwima,
Kilińskiego/Nawrot, Kilińskiego/Tymienieckiego,
Wschodnia/Pomorska, Wschodnia/Rewolucji, Wschodnia/Jaracza,
Sienkiewicza/Traugutta, Sienkiewicza/Tuwima,
Sienkiewicza/Nawrot, Sienkiewicza/Abramowskiego,
Sienkiewicza/Wigury, Sienkiewicza/Orla,
Wólczańska/Więckowskiego, Wólczańska/Zielona, Wólczańska/6
Sierpnia, Wólczańska/Struga, Wólczańska/Zamenhofa,
Wólczańska/Żwirki, Wólczańska/Czerwona,
Wólczańska/Wróblewskiego, Gdańska/Skłodowskiej-Curie,
Gdańska/Struga, Gdańska/Zielona, Gdańska/Więckowskiego,
Gdańska/Próchnika, Gdańska/Legionów,
Żeromskiego/Więckowskiego, Żeromskiego/Zielona,
Żeromskiego/Struga, Struga/Strzelców Kaniowskich,
Struga/Łąkowa, Rewolucji/Sterlinga, Pomorska/Sterlinga,
Piotrkowska/Radwańska, Piotrkowska/Tymienieckiego,
Piotrkowska/Czerwona.
Opis - Zadanie polega na takim ustawieniu znaków drogowych
określających pierwszeństwo przejazdu na 39 skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną, aby po wyłączeniu sygnalizacji (np. nocą)
były to skrzyżowania równorzędne tj. obowiązywała zasada
„prawej ręki" (pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej
strony).
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Przyznanie miejsca w Łódzkiej
Alei Sław oraz użycie symbolu
gwiazdy nie leży w kompetencji
Miasta Łodzi.

Negatywna opinia Policji oraz
Oddziału Zarządzania Ruchem na
Drogach UMŁ dla realizacji
zadania.

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
L0004 Pomorska nie będzie już taka wąska.
Lokalizacja - Dwa fragmenty ulicy Pomorskiej, na wschód
i zachód od Ronda Solidarności.
Opis - Poszerzenie jezdni na ulicy Pomorskiej po wschodniej
i zachodniej stronie Ronda Solidarności w celu udrożnienia
przejazdu tramwajów oraz samochodów.
L0005 Tramwaj na Kopcińskiego na odcinku od ul. Narutowicza
do Ronda Solidarności - dokumentacja projektowa.
Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego.
Opis - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej
linii tramwajowej na ul. Kopcińskiego na odcinku między
ul. Narutowicza, a Rondem Solidarności.
L0006 Tramwaj niskopodłogowy dla Łodzi. Modernizacja dwóch
wagonów tramwajowych typu Konstal 805 z wstawieniem
członu niskopodłogowego.
Lokalizacja - Cały obszar miasta Łodzi obsługiwany komunikacją
tramwajową MPK Łódź.
Opis - Zadanie polega na modernizacji dwóch używanych
wagonów typu Konstal 805 będących własnością MPK Łódź,
które z uwagi na zużycie eksploatacyjne przeznaczone są
do
modernizacji
poprzez
zmontowanie
tramwaju
jednoprzestrzennego trójczłonowego z wstawionym w środkowej
części członem niskopodłogowym.
L0008 Przywrócenie Łodzi tradycyjnych nazw ulic.
Lokalizacja - Aleja Jana Pawła II, Aleja Grzegorza Palki, ulica
Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ulica Anastazego
Pankiewicza.
Opis - Przywrócenie poprzednich i nadal powszechnie używanych
nazw ulic, tj. odpowiednio: aleja Włókniarzy, ulica Strykowska,
ulica Teresy, ulica Sporna.
L0009 Skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej i nadanie jej
bezwzględnego priorytetu poprzez przeprogramowanie OSSR.
Lokalizacja - Całe miasto.
Opis - Komunikacja miejska powinna być szkieletem
komunikacyjnym miasta. Tylko skrócenie czasu przejazdu
powoduje, że ludzie chcą przesiąść się do niej z auta. Budowany
obecnie Obszarowy System Sterowania Ruchem umożliwia
nadanie komunikacji Miejskiej bezwzględnego priorytetu
(nadjeżdżający pojazd MPK dostaje z automatu zielone światło),
co należy wykorzystać w trosce o zanieczyszczenie powietrza
w centrum oraz zrównoważony transport. Należy dostosować
rozkłady do skróconego czasu przejazdu.
L0011 Przywrócenie do ruchu liniowego niskopodłogowych
tramwajów Cityrunner oraz PESA Tramicus.
Lokalizacja - MPK Łódź.
Opis - Skandalem jest, że niskopodłogowe tramwaje, których
w Łodzi jest jak na lekarstwo stoją w zajezdni robiąc za składnicę
części zamiennych. Należy jak najszybciej przywrócić je do ruchu,
aby mogli z nich korzystać mieszkańcy.
L0013 Remont drogi dojazdowej prowadzącej do basenu przy
SP 149.
Lokalizacja - Odcinek jezdni od ul. Tatrzańskiej róg GrotaRoweckiego, dalej wzdłuż boiska szkolnego, aż do wejścia
na basen od strony bloków osiedlowych.
Opis - Remont jezdni na odcinku jezdni od ul. Tatrzańskiej róg
Grota-Roweckiego, dalej wzdłuż boiska szkolnego, aż do wejścia
na basen od strony bloków osiedlowych.
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Brak możliwości realizacji
zadania w cyklu jednorocznym,
co jest niezgodne z zasadami
Budżetu Obywatelskiego.
Brak możliwości realizacji w
jednym roku budżetowym.

Koszt realizacji zadania
przekracza kwotę 2,5 mln zł co
jest niezgodne z zasadami
Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie nie kwalifikuje się do
Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z rekomendacją
realizatora zadania z
uzasadnieniem tej rekomendacji w
karcie analizy . Zadanie jest
realizowane w ramach
wprowadzanego Obszarowego
Systemu Sterowania Ruchem.

Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy.

Lokalizacja- teren wskazany przez
wnioskodawcę znajduje się w
wieczystym użytkowaniu SM
Zarzew.

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
L0017 Uruchamianie systemu informacji pasażerskiej dla pasażerów
komunikacji autobusowej.
Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na wyznaczonych
przystankach autobusowych; na 24 przystankach wyznaczonych
przez autora projektu oraz na 10 przystankach wyznaczonych
przez mieszkańców w internetowej sondzie.
Opis - Zadanie ma na celu uruchomienie systemu informacji
pasażerskiej autobusów poprzez montaż na przystankach tablic
informujących o czasie przyjazdu pojazdu oraz o wszelkich
utrudnieniach na danej linii, czy zmianach rozkładów jazdy
(wykaz przystanków - załącznik 1).
L0023 Forum dla Łodzi – utworzenie internetowego medium
łączącego mieszkańców miasta z urzędnikami.
Lokalizacja - Nie dotyczy.
Opis - Utworzenie na stronie Urzędu Miasta Łodzi internetowego
forum łódzkiego z prawdziwego zdarzenia, dzięki któremu
mieszkańcy miasta będą mieli kontakt z urzędnikami/radnymi
w sprawach ważnych np. konsultacji społecznych (estakada
na marszałków, trasa WZ, Niciarniana, Plac Dąbrowskiego,
uroczystości, budżet miasta, Budżet Obywatelski, sprawy
społeczne, inwestycje, remonty itp.).
L0026 Nadanie priorytetu komunikacji miejskiej na centralnym
odcinku trasy ŁTR.
Lokalizacja - Skrzyżowania: Zachodnia/Ogrodowa,
Zachodnia/Legionów, Zachodnia/Próchnika,
Zachodnia/Więckowskiego, Zachodnia/Zielona,
Kościuszki/Struga, Kościuszki/Zamenhofa, Piotrkowska/Żwirki,
Piotrkowska/Radwańska, Piotrkowska/Tymienieckiego,
Piotrkowska/Czerwona.
Opis - Zmiana cyklu sygnalizacji świetlnej na 11 skrzyżowaniach
trasy ŁTR w celu nadania priorytetu tramwajom oraz
umożliwienie pasażerom dojścia to przystanku.
L0037 Wymiana (remont) nawierzchni na ul. Pomorskiej od nr 503
do nr 575a.
Lokalizacja - ul. Pomorska
Opis - Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Pomorskiej od nr 503
do nr 575a.
L0042 Cicha noc - zmniejszenie hałasu drogowego w nocy.
Lokalizacja - Obszar miasta Łodzi - wszystkie ulice
z dopuszczalną prędkością powyżej 30 km/h.
Opis - Ograniczenie dopuszczalnej prędkości samochodów
ciężarowych do 30km/h w godzinach nocnych - od 20.00 do 6.00 na terenie całego miasta w celu zmniejszenia hałasu drogowego.
L0046 Podwórkowe biuro projektowe.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
Opis - Cykl bezpłatnych konsultacji i porad projektowych
prowadzonych przez architektów i projektantów. Zadanie
skierowane jest do mieszkańców, którzy chcieliby zmienić swoje
podwórko, dom, mieszkanie lub inną otaczającą ich przestrzeń.
L0048 Rozbudowa zaplecza socjalnego na Lodowisku Bombonierka.
Lokalizacja
Lodowisko
Bombonierka
MOSiR,
ul. Stefanowskiego 28.
Opis - Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku
Bombonierka.
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Zaproponowany sposób realizacji
zadania jest sprzeczny z
Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Łodzi określającym zasady
Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy.

Zadanie jest już realizowane w
ramach wprowadzanego
Obszarowego Systemu
Sterowania Ruchem.

Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy.

Zgodnie z uzasadnieniem
negatywnej rekomendacji
realizatora zadania zawartym w
karcie analizy.

Zadanie proponowane we
wniosku nie jest zadaniem
własnym gminy.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
L0056 Stadion Orła - tor kartingowy CIK-FIA.
Lokalizacja - Działka w miejscu stadionu żużlowego "Orzeł".
Opis - Budowa MotoParku Łódź - toru kartingowego
spełniającego wymagania CIK-FIA: l. umożliwienie kształcenia
sportowców sportów motorowych, 2. wzrost bezpieczeństwa na
łódzkich drogach, 3. promocję miasta, 4. MotoPark będzie
stanowił zaplecze dla łódzkich studentów i uczniów.
L0065 Tor longboardowy w Arturówku.
Lokalizacja - Arturówek.
Opis -Celem zadania jest stworzenie toru dla osób korzystających
z deskorolek typu longboard. Podobne inicjatywy istnieją
w dużych miastach w Polsce, na przykład, tereny zielone
w Katowicach (okolice Trzech Stawów). Projekt zakłada
stworzenie ścieżki o odpowiedniej szerokości oraz nachyleniu
z której mogliby korzystać wszyscy jeżdżący na longboardach,
deskorolkach, rolkach i podobnych.
L0067 Nie masa a rzeźba - stworzenie sieci siłowni miejskich dla
młodzieży.
Lokalizacja - Miejskie ośrodki sportowe.
Opis - Stworzenie, bądź dofinansowanie siłowni miejskich
w każdym z pięciu rejonów miasta, co pozwoliłoby na stworzenie
oferty sportowej, konkurencyjnej do ofert komercyjnych.
W ramach zadania należy również wprowadzić zestaw zniżek
dla uczniów łódzkich szkół (uczniowska karta sportowa).
L0068 Remont tramwajów linii 43.
Lokalizacja - Linia 43: Lutomiersk - Konstantynów Łódzki - Plac
Wolności - Telefoniczna.
Opis - Wyremontowanie tramwajów linii 43 (ok. trzech)
by przybliżyć ich jakość do jakości tramwajów innych łódzkich
linii.
L0070 Poprawa sprawności fizycznej młodych ludzi- karty zniżkowe
do klubów fitness i siłowni.
Lokalizacja - Minimum trzy wybrane obiekty sportowe
przypadające na każdą dzielnicę w Łodzi.
Opis - W szkole, do której uczęszczamy jest bardzo wiele
uczniów, którzy chcą się rozwijać. Znamy wiele osób, które od
kilku lat trenują dany sport np. judo. Jest też spora część osób,
których nie stać na miesięcznie opłacanie siłowni, klubów fitness,
czy innych obiektów sportowych. Chciałybyśmy stworzyć 3000
kart zniżkowych dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych w Łodzi
z dostępem do wybranych klubów fitness lub siłowni z 25 %
zniżką.
L0076 Przyjazne miejsce obsługi klienta w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Łodzi.
Lokalizacja - Urząd Miasta Łodzi, Wydział Urbanistyki
i Architektury, ul. Piotrkowska 104, parter.
Opis - Wygospodarowanie pokoju obsługi klientów ubiegających
się o pozwolenie na budowę lub dokonujących zgłoszenia.
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Wniosek nie spełnia wymogów
Budżetu Obywatelskiego zgodnie
z uzasadnieniem zawartym w
karcie analizy.

Niezgodność z zasadami Budżetu
Obywatelskiego.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Proponowane zadanie powtarza
istniejące już rozwiązania.
Zgodnie z uzasadnieniem
negatywnej rekomendacji
realizatora, proponowane we
wniosku działania są już
realizowane w ramach
funkcjonowania UMŁ.

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
L0081 Ulice przyjazne wszystkim mieszkańcom - kierowcom,
rowerzystom i pieszym.
Lokalizacja - Zadanie ma charakter systemowy, łagodzący ogólny
problem na ulicach: ul. Kamińskiego (od Pomorskiej do Jaracza),
ul. Św. Stanisława Kostki (od Piotrkowskiej do Skorupki),
ul. Skorupki (od Piotrkowskiej do Wólczańskiej), ul. Moniuszki
(od Piotrkowskiej do Sienkiewicza), ul. Piramowicza
(od Narutowicza do Jaracza), ul. Roosevelta (od Piotrkowskiej
do Sienkiewicza), ul. Podrzeczna (od Zachodniej do Zgierskiej),
ul. Zielna (od Wojska Polskiego do Organizacji WiN),
ul. Krawiecka (od Organizacji WiN do Skury-Skoczyńskiego),
ul. Szendzielarza „Łupaszki" (od Krawieckiej do Zielnej),
ul. Organizacji WiN (od Krawieckiej do Franciszkańskiej),
ul. Marysińska (od Obrońców Warszawy do Szklanej),
ul. Kołodziejska (od Lutomierskiej do Wrześnieńskiej),
ul. Gnieźnieńska (od Lutomierskiej do Wrześnieńskiej),
ul. Mielczarskiego (od Gdańskiej do Cmentarnej)ul. Lipowa
(od 1 Maja do Próchnika), ul. Stefanowskiego (od Skorupki
do Radwańska), ul. Burzliwa (od Falistej do Pienistej), ul. Piękna
(od Rejtana do Politechniki), ul. Bankowa (od Tuszyńskiej
do
Rzgowskiej),
ul.
Sosnowa
(od
Milionowej
do Przybyszewskiego), ul. Brzozowa (od Senatorskiej
do Przybyszewskiego), ul. Dębowa (od Senatorskiej
do Przybyszewskiego), ul. Słowiańska (od Milionowej
do Przybyszewskiego), ul. Grabowa (od Milionowej
do Przybyszewskiego).
Opis - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi przez
jednoznaczne określenie, za pomocą znaków drogowych, zasad
pierwszeństwa dla pojazdów nadjeżdżających naprzeciw siebie
ulicą jednokierunkową. Proponowane zadanie jest tanie
w wykonaniu, a poprawa jakości korzystania z ulic nie będzie
realizowana kosztem pozostałych użytkowników dróg; poprawa
bezpieczeństwa dotyczy ich wszystkich.
L0082 Filmowy plac zabaw przed Muzeum Kinematografii.
Lokalizacja - Zielony skwer znajdujący się bezpośrednio przed
budynkiem Muzeum Kinematografii na pl. Zwycięstwa l
a al. Piłsudskiego (nieopodal Parku Źródliska i ulicy Targowej).
Opis - Budowa placu zabaw dla dzieci otwartego dla mieszkańców
Łodzi, którego atrakcje nawiązywałyby wyglądem do słynnych
rekwizytów z filmu „Kingsajz" (wielki talerz - drabinka, wielki but
- zjeżdżalnia etc.) wraz z budową ścieżek umożliwiających dostęp
do parku, uporządkowaniem zielonego skweru oraz postawieniem
ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych.
L0084 Przystanek zintegrowany MANUFAKTURA.
Lokalizacja - Przystanek tramwajowy na ul. Zachodniej
na wysokości Parku Staromiejskiego.
Opis - Stworzenie przesiadkowego przystanku autobusowego
(dla linii autobusowych 59, 78, 95, 96, 99) zintegrowanego
z istniejącym przystankiem tramwajowym linii 2, 3, 10, 16.
Znacznie ułatwi on korzystanie z komunikacji miejskiej, umożliwi
przesiadanie się autobus-tramwaj i odwrotnie, oraz zaoszczędzi
czas i nerwy.
L0086 Tablica pamiątkowa wykopaliska archeologicznego z III w.
n.e. na Retkini.
Lokalizacja - Ogród Botaniczny przy ul. Retkińskiej w miejscu
wskazanym przez Naczelnika Ogrodu.
Opis - W roku 1935 w Łodzi na Retkini w pobliżu obecnego
Ogrodu Botanicznego i ulicy Retkińskiej w żwirowni odkryto
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Zaproponowany sposób realizacji
zadania jest niezgodny z
Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.

Negatywna opinia Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

Brak możliwości realizacji
zadania ze względu na
okoliczności wskazane przez
realizatora zadania.

Negatywna opinia Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie negatywnej opinii

szkielet młodej kobiety z bogatymi ozdobami żyjącej w III wieku
naszej ery. Udokumentowane jest to w materiałach archiwalnych
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
L0088

L0090

L0091

L0092

Pisuary w Strefie Wielkomiejskiej.
Lokalizacja - Pisuary powinny się znajdować w granicach Strefy
Wielkomiejskiej,
ze
szczególnym
nastawieniem
ulicy
Piotrkowskiej i jej okolic, tj. Komuny Paryskiej, Pasaż Schillera,
Pasaż Rubinsteina, ulica Hotelowa.
Opis - Wybudowanie stylizowanych pisuarów, zbliżonych formą
do obecnych w Amsterdamie czy Lyonie, pasujących formą
do stylistyki strefy wielkomiejskiej, które będą odpowiedzią
na problem nielegalnego załatwiania potrzeb biologicznych
w przestrzeni miasta.
Zielona Strefa Wielkomiejska.
Lokalizacja - Drzewa powinny się znajdować w obrębie Strefy
Wielkomiejskiej jako przerwa między kolejnymi miejscami
parkingowymi na ulicy: Struga 2-4, 22; Wólczańska 10-56;
Jaracza 1-29; Więckowskiego 2-20; Próchnika 2-12; Rewolucji 231; Narutowicza 21-31; Nawrot 2-38b.
Opis - Posadzenie ok. 100 drzew na obszarze Strefy
Wielkomiejskiej w ciągu ulic: Struga 2-4, 22; Wólczańska 10-56;
Jaracza 1-29; Więckowskiego 2-20; Próchnika 2-12; Rewolucji 231; Narutowicza 21-31; Nawrot 2-38b.
Kenozoik Park Ruda. Park figur megafauny plejstoceńskiej
oraz innych wymarłych ssaków oraz ptaków.
Lokalizacja - Rudzka Góra - zbocze góry opadające w kierunku
skrzyżowania ul. Ekonomicznej z ul. Starorudzką (wypłaszczenie
terenu znajdujące się na tym obszarze), część terenów przy
ul. Sygnałowej.
Opis - Ogrodzenie terenu, zamówienie modeli o naturalnej
wielkośc, umieszczenie figur / modeli na terenie Kenozoik Parku,
wytyczenie ścieżek. Zaadaptowanie części pomieszczeń budynku
PM 2 lub wybudowanie baraku administracyjnego na terenie
parku.
BEZPŁATNE SIŁOWNIE DO POTĘGI PIĄTEJ: 5
ogólnodostępnych siłowni dla 5 dzielnic Łodzi w miejscach
wybranych przez mieszkańców.
Lokalizacja - 1. Bałuty: Psi Park, Park im. A. Struga, Park im.
Szarych Szeregów, Park im. A. Mickiewicza, Park Helenów, Park
im. S. Żeromskiego, Park Małogoskie Pole, Park Kielecki, Park
im. W. Andersa, Park Staromiejski, Park Piastowski, Plac
Piastowski, Park przy Hipotecznej, Skwer Olszynki Grochowskiej,
Skwer Gdański, Park Ocalałych, Teren wokół obiektu „Wodny
Raj” przy ul. Wiernej Rzeki, Las Łagiewnicki – Arturówek,
2. Górna: Park przy ulicy Brójeckiej, Park im. J. Dąbrowskiego,
Skwer H. Dubaniewicza, Park Sielanka, Park im. S. Skrzywana,
Park im. J. Słowackiego, Park 1 Maja - Stawy Stefańskiego, Park
im. W. Reymonta, Park Rudzka Góra, Park im. Legionów, Park
Miejski - przy ulicy Leczniczej, Park im. T. Rejtana, Stawy Jana,
Park na Młynku, Skwer im. Maksymiliana Kolbego,
3. Polesie: Park im. J. Piłsudskiego, Park im. J. Poniatowskiego,
Park. im. M. Klepacza, Skwer Linkego, Skwer przy pl. Hallera,
Park Na Brusie, Park Na Smulsku, 4. Śródmieście: Park
im. S. Staszica, Park im. H. Sienkiewicza, Park im. J. Matejki,
Park im. S. Moniuszki, Pasaż Abramowskiego, Skwer im.
Związku Strzeleckiego "Strzelec", Skwer Powstania Węgierskiego
1956 roku, 5. Widzew: Park 3 Maja, Park Widzewski, Park
Źródliska (I i II), Park Nad Jasieniem, Park Podolski, Park
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Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Zaproponowany sposób realizacji
zadania jest niezgodny z zasadami
Budżetu Obywatelskiego.

Brak możliwości realizacji – stan
prawny działek /terenu. Brak
możliwości realizacji w cyklu
jednorocznym.

Wniosek niezgodny z zasadami
tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego.

ID
wniosku

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie negatywnej opinii

im. J. Kilińskiego, Park im. Gen. M. Zaruskiego, Park Górka
Widzewska, Park im. R. Baden-Powella, Park Źródła Olechówki,
Park na Janowie.
Opis - Wybudujmy 5 otwartych, bezpłatnych, ogólnodostępnych
i uniwersalnych siłowni zewnętrznych odpowiednich dla każdego młodzieży i seniorów. Każda z pięciu dzielnic - Batuty, Górną
Widzew, Śródmieście i Polesie - otrzyma jedną siłownię
zewnętrzna O tym, gdzie powstaną zdecydują sami mieszkańcy zgłaszając propozycje lokalizacji, a następnie głosując spośród
nich na najlepszą.
L0093

L0094

L0095

L0096

L0097

L0098

L0099

Postawienie ekranów akustycznych celem zabezpieczenia
przed hałasem z ul. Maratońskiej-od ul. Olimpijskiej
do Retkińskiej.
Lokalizacja - Ulica Maratońska-na odcinku od ul. Olimpijskiej
do ul. Retkińskiej, po jej prawej stronie jadąc z centrum miasta.
Opis - Założone ekrany wyciszą hałas spowodowany bardzo dużą
ilością przejeżdżających samochodów osobowych i ciężarowych
przez 24 godz. na dobę; hałas spowodowany przejeżdżającymi
pociągami, które na tym odcinku używają długich sygnałów
dźwiękowych, hałas przejeżdżających tędy na sygnale
samochodów Pogotowia, Straży Pożarnej oraz Policji.
TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie
styczeń - luty 2016).
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK.
Opis - Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3 w okresie styczeń luty 2016 dla wszystkich w Łodzi.
TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie
marzec - kwiecień 2016).
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK.
Opis - Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3w okresie marzec kwiecień 2016 dla wszystkich w Łodzi.
TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie maj
- czerwiec 2016).
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK.
Opis - Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3 w okresie maj czerwiec 2016 dla wszystkich w Łodzi.

TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie
lipiec - sierpień 2016).
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK.
Opis - Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3 w okresie lipiec sierpień 2016 dla wszystkich w Łodzi.
TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie
wrzesień - październik 2016).
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK.
Opis - Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3 okresie wrzesień październik 2016 dla wszystkich w Łodzi.
TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie
listopad - grudzień 2016).
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK.
Opis - Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3 w okresie listopad
- grudzień 2016 dla wszystkich w Łodzi.
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Koszt realizacji przekracza limit
środków na realizację zadania.

Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy. Realizacja zadania
wymagałaby konieczności zmiany
prawa miejscowego.
Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy. Realizacja zadania
wymagałaby konieczności zmiany
prawa miejscowego.
Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy. Realizacja zadania
wymagałaby zmiany uchwały
RM, a zasady Budżetu
Obywatelskiego nie zobowiązują
Rady Miejskiej do działań w
takim zakresie.
Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy. Realizacja zadania
wymagałaby zmiany uchwały
RM.
Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy. Realizacja zadania
wymagałaby zmiany uchwały
RM.
Zadanie sprzeczne z zasadami
Budżetu Obywatelskiego –
konieczność zmiany uchwały RM.
Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy.

ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
L0101 Free WiFi in Łódź BLIŻEJ - bezpłatny Internet WiFi
na naszych osiedlach.
Lokalizacja - Tereny osiedli mieszkaniowych w Łodzi. Lokalizacja
hot-spotów
WiFi
wybierana
przez
mieszkańców
w głosowaniu internetowym spośród wcześniej zgłoszonych
propozycji.
Opis - Bezpłatny Internet WiFi na osiedlach to kontynuacja
rozbudowy projektu Free WiFi in Łódź. Tym razem Internet
będzie dostępny przy osiedlach mieszkaniowych, na skwerach,
placach i parkach osiedlowych. Do dyspozycji 25 hot-spotów,
których lokalizację wybiorą w głosowaniu sami mieszkańcy.
To projekt potrzebny, bo do tej pory ponad 150 tysięcy
użytkowników skorzystało z bezpłatnego Internetu w Łodzi!
L0103 Budowa parkingu przy dworcu Łódź Kaliska - w kwartale
ulic: Karolewska, al. Włókniarzy, al. Bandurskiego.
Lokalizacja - Teren w kwartale ulic: Karolewska, al. Włókniarzy,
al. Bandurskiego, stanowiący własność gminy/miasta Łódź
i będący we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (działki
Nr 13/57 i 13/58) oraz Wydziału Mienia Miasta (działki Nr 2/5
i 3/3).
Opis - Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz
budowa parkingu ogólnodostępnego o powierzchni ok. 3 000 m2
z możliwością dalszej rozbudowy, co pozwoli na zlokalizowanie
na przedmiotowym terenie ok. l00 ÷ 130 miejsc postojowych
w bezpośrednim sąsiedztwie dworców PKP i PKS Łódź-Kaliska.
L0112 Punkt bezpłatnych porad prawnych dla łódzkiej młodzieży uczniów i studentów.
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania będzie siedziba
podmiotu wyłonionego w drodze konkursu do realizacji zadania.
Opis - Uruchomienie punktu bezpłatnych porad prawnych
dla młodych mieszkańców, uczniów i studentów uczących się
lub studiujących na terenie miasta. Punkt będzie świadczyć
bezpłatne porady prawne dla każdego
mieszkańca miasta
po wcześniejszym umówieniu wizyty. Porad będą udzielać radcy
prawni oraz adwokaci.
L0114 Stworzenie Parku im. Katarzyny Kobro u zbiegu ul. Wojska
Polskiego, Al. Palki oraz ul. Bł. Anastazego Pankiewicza
(w sąsiedztwie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi).
Lokalizacja - Dzielnica Łódź-Bałuty u zbiegu ulic Wojska
Polskiego, Alei Grzegorza Palki oraz ul. Bł. Anastazego
Pankiewicza w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (obręb B54, działki
62/10, 62/15, 62/16).
Opis - Stworzenie na istniejącym obszarze Parku im. K. Kobro.
Lokalizacja w sąsiedztwie łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych jest
nieprzypadkowa. Władysław Strzemiński, który jest patronem
uczelni oraz Katarzyna Kobro, której imię nosić będzie
nowopowstały Park przez wiele lat tworzyli duet zarówno w życiu
prywatnym jak i twórczości artystycznej. Park, który powstanie nie
tylko zmieni charakter Miasta ale także przyczyni się
do integracji środowisk, stworzy alternatywę dla dotychczasowego
spędzania czasu wolnego. Park ma także szansę przywrócić
pamięć o artystce i jej dziełach.
L0115 Ułatwienia dla samochodów elektrycznych i hybrydowych
w Łodzi.
Lokalizacja - Strefa płatnego parkowania, buspasy.
Opis - Wprowadzenie zerowej, lub preferencyjnej stawki
abonamentu parkingowego dla samochodów elektrycznych,
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Uzasadnienie negatywnej opinii
Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

Negatywna opinia Biura
Architekta Miasta UMŁ.

Brak podstaw prawnych
pozwalających na realizację
zadania.

Działka stanowiąca znaczną część
nieruchomości przeznaczonej na
realizację wniosku objęta jest
procesem zamiany nieruchomości
pomiędzy Skarbem Państwa a
Gminą Miastem Łódź.

Zgodnie z rekomendacją
realizatora i jej uzasadnieniem w
karcie analizy. Realizacja zadania
wymagałaby zmiany uchwały
RM, a zasady Budżetu

ID
wniosku

L0118

L0134

L0139

L0140

L0141

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis

Uzasadnienie negatywnej opinii

lub hybrydowych i umożliwienie im jazdy po buspasach.

Obywatelskiego nie zobowiązują
Rady Miejskiej do działań w
takim zakresie.

Bezpieczeństwo rowerzystów na trasie WZ.
Lokalizacja - Wybrane przejazdy rowerowe w ciągu ulicy
Mickiewicza - Piłsudskiego - Rokicińska: 1. przejazd
na ul. Mickiewicza (strona południowa) przy wjeździe na stację
paliw pomiędzy ulicami Żeromskiego a Gdańską, 2. przejazd
na ul. Rokicińskiej (obie strony ulicy) przy ul. Wałowej,
3. przejazd na ul. Piłsudskiego (strona północna) przy ul.
Wydawniczej, Wysokiej i Wodnej.
Opis - Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów znakami A-7
„ustąp pierwszeństwa" oraz tablicami opisowymi dla kierowców
z tekstem: „Kierowco, na tym przejeździe masz pierwszeństwo"
lub równoważnych w formie znaków drogowych albo
piktogramów. Zmiana pierwszeństwa ma na celu ograniczenie
prędkości rowerzystów, zwrócenie uwagi na pojazdy
i w konsekwencji podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach.
Woonerf 6 Sierpnia od-nowa - projekt poprawy estetyki
i funkcjonalności woonerfu na ul. 6 Sierpnia.
Lokalizacja - Ul. 6 Sierpnia na odcinku al. Kościuszki ul. Piotrkowska.
Opis - Poprawa estetyki i funkcjonalności pierwszego łódzkiego
podwórca, oddanie osobom pieszym środkowej części ulicy
poprzez postawienie ławek i nowych parkingów rowerowych,
zbudowanie parkingu rowerowego na placu na działce nr 25,
zrobienie nowych zieleńców, a także naprawienie połamanych
słupków w kształcie piramid. Dopuszczenie kontraruchu
rowerowego na jednokierunkowym odcinku ulicy poprzez
zawieszenie tabliczek T-22 „nie dotyczy rowerów" i zbudowanie
progu wyspowego przy wjeździe w odcinek jednokierunkowy.
Informacyjno-kulturalny
portal
studencki
Manufakturalnformacji.pl.
Lokalizacja - Miasto Łódź
Opis - Projekt polega na umożliwieniu prowadzenia portalu
poprzez opłacenie pakietu domena + serwer na rok, zakup dwóch
dyktafonów oraz materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki,
roll-up, etc.).

Niezgodność z zasadami równego
traktowania wszystkich
uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie z uzasadnieniem
realizatora zadania w karcie
analizy. Negatywna opinia Biura
architekta Miasta UMŁ i Oddziału
Zarządzania Ruchem na Drogach.

Zadanie niezgodne z zasadami
Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z uzasadnieniem
przedstawionym przez realizatora
zadania w karcie analizy. ZDiT
przygotowuje projekt przebudowy
ulicy Olechowskiej ze
skrzyżowaniem z Zakładową w
ramach zadań własnych.
Wniosek wycofany przez
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych Stawów Stefańskiego.
Lokalizacja - Kompleks parkowy położony wokół Stawów Wnioskodawcę.
Stefańskiego.
Opis - Rewitalizacja nasadzeń parkowych; ustawienie mebli
miejskich (koszy na odpadki, stojaków na rowery); utworzenie
miejsc, w których możliwe będzie bezpieczne grillowanie;
utworzenie placu zabaw; wyremontowanie 2 mostów;
rekultywacja stawu; budowa toalet.
Zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic
Zakładowej i Olechowskiej.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Zakładowej i Olechowskiej.
Opis - Wydzielenie trzech pasów ruchu na ulicy Olechowskiej
w obrębie skrzyżowania z ul. Zakładową oraz wydzielenie pasa dla
skręcających w prawo z ulicy Zakładowej w Olechowską.
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ID
Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis
wniosku
L0143 Oazy zieleni w łódzkiej przestrzeni.
Lokalizacja - Miejsca wybrane przez mieszkańców w ramach
plebiscytu, zgodnie z sugestiami ZZM.
Opis - Zwiększenie zakrzewienia miasta Łodzi poprzez zakup
i nasadzenie 800 krzewów kwitnących i iglastych, w miejscach
wybranych przez mieszkańców w plebiscycie. Miejsca zgłaszane
przez mieszkańców powinny być dotychczas niezagospodarowane
pod zieleń miejską (parki) oraz dobrane pod kątem otoczenia
terenów zamieszkałych, przy ciągach pieszych, dużych
trawnikach, skwerach niezagospodarowanych. Projekt zakłada
obsadzenie powstałych skwerów krzewiastych bylinami.
L0147 Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łódź.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Udzielanie pomocy
zwierzętom rannym w wypadkach.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
Opis - Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łódź.
Przeprowadzenie działań w kilku kierunkach, które wzajemnie się
uzupełniają, spowoduje że będzie ono bardziej skuteczne i da efekt
w postaci zdecydowanego zmniejszenia ilości zwierząt
bezdomnych na terenie naszego miasta, jak również poprawę
skuteczności opieki nad tymi zwierzętami, które już stały się
bezdomne. Główne działania to: przeprowadzanie zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znakowanie zwierząt
i wprowadzenie danych właściciela ogólnopolskiej bazy danych,
opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez zakup karmy
i domków dla bezdomnych kotów, udzielanie pomocy zwierzętom
bezdomnym i dzikim rannym w wypadkach, kampanię
edukacyjną, ograniczanie bezdomności zwierząt poprzez
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt
właścicielskich.

Uzasadnienie negatywnej opinii
Brak lokalizacji – wniosek
niezgodny z zasadami Budżetu
Obywatelskiego.

Wniosek wycofany przez
Wnioskodawcę.

3. Wyniki głosowania na zadania lokalne i ogólnomiejskie do budżetu obywatelskiego
na 2016 rok.
Przy ustalaniu wyników głosowania ściśle przestrzegano zarządzenia Nr 644/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok, zarządzenia Nr 882/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok
oraz zarządzenia Nr 1318/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 czerwca 2015 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
budżetu obywatelskiego na 2016 rok, a w szczególności § 19 i 20 Zasad budżetu
obywatelskiego w Mieście Łodzi stanowiących załącznik Nr 1 do pierwszego z ww. zarządzeń.
Paragrafy te brzmią następująco:
„§ 19. 1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów
na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod
głosowanie, oddzielnie dla zadań lokalnych w każdym rejonie Łodzi i zadań ogólnomiejskich
oraz sporządzeniu list z wynikami, odrębnych dla każdego z podanych rodzajów zadań,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez propozycje dwóch albo więcej
zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Miejski Zespół
ds. Konsultacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. W przypadku, gdy propozycje zadań, o których mowa w ust. 2, nie zostały
rekomendowane do realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 20, losowania nie stosuje
się, uznając te propozycje za równorzędne.
§ 20. 1. Rekomendowane do realizacji są te propozycje zadań z list, o których mowa
w § 19 ust. 1, które uzyskały największą liczbę głosów, z zastrzeżeniami określonymi
w ust. 2-5, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych dla zadań
lokalnych w danym rejonie Łodzi i dla zadań ogólnomiejskich.
2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację propozycji kolejnego
zadania z list, o których mowa w ust. 1, zostaje uwzględniona pierwsza z propozycji zadań
z dalszych miejsc na listach, której szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej
kwoty środków przewidzianej dla zadań lokalnych w danym rejonie Łodzi albo dla zadań
ogólnomiejskich z zastrzeżeniami z ust. 3-5.
3. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 1 i 2, na listach,
o których mowa w § 19 ust. 1, wśród propozycji zadań rekomendowanych do realizacji znajdą
się zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym lub zakupów (innych niż zakup
usług), dotyczące tej samej lokalizacji, to rekomendację, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowuje
propozycja tylko tego zadania, która otrzymało największą liczbę głosów, pozostałe propozycje
tracą
rekomendację,
a
środki
przewidziane
dla
nich
są
rozdzielane
w sposób określony w ust. 1-5.
4. Jeśli wśród propozycji zadań rekomendowanych do realizacji, o których mowa
w ust. 3 będą propozycje zadań ogólnomiejskich i lokalnych, to rekomendację zachowuje
jedynie propozycja zadania lokalnego z największą liczbą głosów.
5. Środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania lokalne, niewykorzystane
mimo zrealizowania dyspozycji, o której mowa w ust. 1-4, powiększają kwotę środków
przeznaczonych na propozycje zadań ogólnomiejskich.”
a) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone
w rejonie Bałuty.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone.
Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

1. B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.
Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul.
Zgierską, Włókniarzy, Liściastą, św. Teresy. Jest to obszar
przeznaczony przez miasto na rozbudowę Parku Julianowskiego.
Osiedle Radogoszcz
2. B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.
Lokalizacja - Siedziba Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
wraz z Przychodniami Zdrowia i Przychodniami
Specjalistycznymi zlokalizowanymi na terenie dzielnicy Bałuty.
Osiedle Bałuty-Doły
3. B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów
rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.
Lokalizacja - Nieużytek pomiędzy ulicami: Łososiową,
Nastrojową, Pstrągową.
Osiedle Radogoszcz
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Koszt
po weryf.

Liczba
głosów
ważnych/
wszystkich

1 440 000,00

4132/4220

700 000,00

3714/4367

1 500 000,00

3230/3370

928 700,00

3030/3633

1 497 000,00

2912/3081

6. B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

895 000,00

2778/3177

7. B0018 Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną przy
ZSS.
Lokalizacja - Boisko szkolne przy ZSS, ul. Prożka 3/5.
Osiedle Bałuty-Centrum

996 504,18

2635/3013

8. B0085 Lodowisko na Teofilowie.
Lokalizacja - Ul. Odrowąża 12.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

1 455 000,00

2464/2570

9. B0097 Oświetlenie w Parku Julianowskim im. A. Mickiewicza i remont
alejek- zwiększenie bezpieczeństwa.
Lokalizacja - Realizacja inwestycji (część oświetleniowa) dotyczy
terenu całego Parku Julianowskiego ze szczególnym
uwzględnieniem północno-wschodniej części parku. Remont
alejek dotyczy traktu ul. Leszczynowej do mostu przy stawach.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

1 500 000,00

2446/2494

20 000,00

2432/2633

610 000,00

2392/2771

1 500 000,00

2363/2617

380 000,00

2198/2274

14. B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów
onkologicznych.
Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny 10, ul. Sporna
36/60.
Osiedle Bałuty-Doły

30 000,00

2113/2175

15. B0033 Toalety w Arturówku.

65 000,00

2100/2157

4. B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul.
Żubardzka 26.
Lokalizacja - Teren za budynkiem szkoły w dwóch miejscach:
starego asfaltowego boiska szkolnego, gdzie powstanie boisko
wielofunkcyjne, boisk piaszczystych do siatkówki plażowej.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska
5. B0078 Rozkwit Arturówka 2016 - Zielonych Płuc Łodzi- miejsce
spaceru, wypoczynku i rekreacji w tym rowerzystów.
Lokalizacja - Arturówek przy Skrzydlatej i Studenckiej.
Osiedle Łagiewniki

10. B0020 Schodołaz dla dziecka niepełnosprawnego ruchowo.
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska
11. B0047 Boisko wielofunkcyjne na terenie PG 14.
Lokalizacja - Boisko PG 14, al. I Dywizji 16/18.
Osiedle Bałuty-Doły
12. B0118 Boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z parkingiem przy SP 116.
Lokalizacja - Teren przy SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Osiedle Bałuty Zachodnie
13. B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na
osiedlu Bałuty-Centrum.
Lokalizacja - Monitoring powinien zostać rozmieszczony w
miejscach znanych policji i straży miejskiej, uznanych za
niebezpieczne, bądź potencjalnie generujących zagrożenie dla
mieszkańców i mieszkanek osiedla. Proponowane lokalizacje
punktów kamerowych: skrzyżowania ulic:
Drewnowska/Zachodnia, Piwna/Limanowskiego/Urzędnicza, al.
Włókniarzy/Limanowskiego, Limanowskiego/Sierakowskiego.
Osiedle Bałuty-Centrum
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Lokalizacja - Arturówek, teren wokół stawów kąpielowego i
kajakowego.
Osiedle Łagiewniki
16. B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.
Lokalizacja - Boisko tzw. "ELTY" przy pływalni Wodny Raj
między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

50 000,00

2055/2140

17. B0081 Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 56 oraz
stworzenie skweru dla osób starszych.
Lokalizacja - Teren przy SP 56, ul. Turoszowska 10.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

965 500,00

2037/2436

18. B0071 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Ścieżka do spacerów, nordicwalking, biegania, jazdy na rolkach i rowerach.
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. 11 Listopada po prawej idąc w
kierunku północnym od ul. Jeziornej do ul. Brzoskwiniowej przy
osiedlu mieszkaniowym Radogoszcz-Zachód.
Osiedle Radogoszcz

565 000,00

2011/2118

19. B0086 Renowacja boiska szkolnego przy PG 17.
Lokalizacja - Boisko przy PG 17 znajduje się na terenie parku im.
Gen Andersa, między ulicami: Kwiatową i Kleratyńską. Z jednej
strony graniczy z ogrodami działkowymi z drugiej z kościołem
przy ul. Klaretyńskiej.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

135 600,00

1883/2107

20. B0073 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Skatepark Bałuty- dla
miłośników rolek, deskorolek i rowerów w każdym wieku.
Lokalizacja - Niezagospodarowany teren przy PG 11 na
Radogoszczu, od strony zachodniej.
Osiedle Radogoszcz

796 000,00

1870/1975

21. B0116 Wniosek na budowę FIT PARKU - siłowni plenerowej ze ścieżką
zdrowia.
Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7.
Osiedle Bałuty-Centrum

105 000,00

1797/2050

22. B0110 Remont ul. Wici Etap I - na odcinku od ul. Rydzowej do działki nr
14/2.
Lokalizacja - Ul. Wici na odcinku od działki 20/4 do działki 14/2.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

1 500 000,00

1745/1824

23. B0001 Prace remontowo-konserwacyjne na pływalni MOSiR Wodny Raj.
Lokalizacja - Wiernej Rzeki 2.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

75 000,00

1587/1641

24. B0106 Centrum Rekreacji - utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw
oraz psiego parku.
Lokalizacja - Teren zielony pomiędzy ulicami: Żubardzką,
Inowrocławską i al. Włókniarzy.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

420 800,00

1584/1827

64 500,00

1483/1667

536 200,00

1400/1435

25. B0026 Modernizacja szkolnej pracowni komputerowej z instalacją
bezprzewodowego internetu na terenie szkoły.
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska
26. B0037 Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu
na wysokości ul. Pasiecznej i Pstrągowej.
Lokalizacja - Realizacja projektu obejmuje przejście podziemne
pod ul. Zgierską na ul. Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 214).
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Osiedle Radogoszcz
27. B0051 Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne na terenie ZSP 20.
Lokalizacja - ZSP 20, ul. Warecka 41.
Osiedle Bałuty Zachodnie

823 000,00

1397/1586

28. B0005 Łódzkie rzeki dla ludzi Park nad Brzozą.
Lokalizacja - Projekt zakłada przystosowanie ok. 10 h terenu
znajdującego się wzdłuż rzek Brzozy (cała jej długość do ujścia
do rzeki Sokołówki) i dalej wzdłuż Sokołówki do ul. Żabieniec.
Osiedle Radogoszcz

965 000,00

1389/1424

29. B0070 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Budowa boiska do siatkówki
plażowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem przy ul. Liściastej.
Lokalizacja - Teren między osiedlami bloków przy ul. Liściastej,
nieopodal znajduje się tam plac zabaw.
Osiedle Radogoszcz

100 000,00

1375/1463

30. B0023 Linowy plac zabaw dla dzieci w wieku szkolnym przy basenie
Promienistych.
Lokalizacja - Park Szarych Szeregów po południowej stronie
ul. Boya-Żeleńskiego przy basenie Promienistych.
Osiedle Bałuty-Doły

360 000,00

1240/1272

31. B0064 Generalny remont sali gimnastycznej przy SP 55 ul. Mackiewicza
9.
Lokalizacja - Dolna sala gimnastyczna w budynku SP 55 przy
ul. Mackiewicza 9.
Osiedle Bałuty-Centrum

465 000,00

1213/1350

32. B0007 Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską
a ul. Drewnowską.
Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.
Osiedle Bałuty-Centrum

274 050,00

1207/1254

33. B0036 Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu
na wysokości ul. Jesionowej i Świtezianki.
Lokalizacja - Realizacja projektu obejmuje przejście podziemne
pod ul. Zgierską na ul. Jesionowej i Świtezianki.
Osiedle Radogoszcz

550 000,00

1207/1238

34. B0131 Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe - przeciwdziałanie
patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy
Bałuty.
Lokalizacja - Z uwagi na szczególne potrzeby mieszkańców,
opisane zadanie winno być zrealizowane na obiektach
o charakterze sportowym. Obiekty powinny być zlokalizowane |
na Bałutach w obrębie ulic: Marysińskiej, Okopowej, Górniczej,
Zbożowej, Marynarskiej, Krzyżowej, Żabiej, Łagiewnickiej,
Dolnej, ponieważ większość dzieci tej starej dzielnicy Łodzi
pochodzi z biednych rodzin, patologicznych często niepełnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Młodzież ta
niejednokrotnie spędza noc na ulicy, czy też w bramie bez opieki i
często bez żadnego posiłku.
Osiedle Bałuty-Doły

176 600,00

1139/1171

35. B0065 Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55.
Lokalizacja - Niezagospodarowana część terenu boiska szkolnego
należącego do SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Osiedle Bałuty-Centrum

265 400,00

1125/1259

1 500 000,00

1119/1171

36. B0038 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i
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oświetleniem.
Lokalizacja - Ul. Judyma, pomiędzy ul. Wiernej Rzeki,
a ul. Kaczeńcową.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska
37. B0043 Multifunkcyjny plac zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych
na terenie zieleńca pod ASP.
Lokalizacja - Teren zieleńca przy Akademii Sztuk Pięknych.
Osiedle Bałuty-Doły

335 000,00

992/1021

18 500,00

960/1124

381 000,00

943/1009

45 000,00

934/1044

41. B0039 Prace renowacyjno-konserwacyjne oraz adaptacyjne budynku
SP 101 i budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla
mieszkańców osiedla.
Lokalizacja - Nieruchomość wraz z częściami składowymi
położona przy ul. Wspólnej 5/7 (SP 101) oraz tereny bezpośrednio
przylegające.
Osiedle Bałuty-Centrum

970 000,00

924/964

42. B0031 Poprawa diagnostyki radiologicznej poprzez wymianę aparatu
RTG na cyfrowy z modernizacją pomieszczeń Pracowni
Diagnostyki Obrazowej przy ul. Smugowej.
Lokalizacja - Zakład Rentgenodiagnostyki Zespołu Opieki
Zdrowotnej, ul. Smugowa 4.
Osiedle Bałuty-Doły

800 000,00

921/947

82 000,00

898/913

258 000,00

897/961

56 750,00

892/1004

300 000,00

861/1008

40 000,00

852/914

38. B0019 Zakup książek, komputera i kserografu dla biblioteki 21
na Bałutach.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 21,
ul. Żubardzka 3.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska
39. B0121 Remont sali gimnastycznej w SP 116.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Osiedle Bałuty Zachodnie
40. B0062 Naprawa chodnika.
Lokalizacja - Odcinek chodnika na ul. Olsztyńskiej po stronie
północnej od ul. Rajskiej do ul. Mackiewicza (dojście do SP 55).
Osiedle Bałuty-Centrum

43. B0046 Workout Park Bałuty - www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja - Północna część Parku im. A. Mickiewicza, w obrębie
placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi
44. B0120 Plac zabaw i ogrodzenie terenu przy SP 116.
Lokalizacja - Teren przy SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Osiedle Bałuty Zachodnie
45. B0063 Uporządkowanie terenu zielonego (trawniki) i utwardzenie ścieżki
gruntowej.
Lokalizacja - Teren zielony (trawnik) przylegający do SP 55
(ul. Mackiewicza 9) od strony ul. Olsztyńskiej wraz z
przebiegającą tamtędy na skrót ścieżką gruntową.
Osiedle Bałuty-Centrum
46. B0107 Docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymiana c.o.
Lokalizacja - Żłobek 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska
47. B0119 Budowa wiaty rowerowej przy SP 116.
Lokalizacja - Teren przy SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Osiedle Bałuty Zachodnie
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48. B0129 "Park Staw Wasiaka" - Tereny rekreacyjne dla Marysina.
Lokalizacja - Otoczenie zbiornika retencyjnego "Staw Wasiaka"
na rzece Sokołówce w rejonie ulic: Morelowa, Deczyńskiego,
Rybacka i Kryzysowa.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

823 000,00

839/884

49. B0004 Polskie łąki przenosimy do miast.
Lokalizacja - Zieleniec u zbiegu ul. Hipotecznej i Pojezierskiej.
Osiedle Bałuty-Centrum

80 000,00

832/856

50. B0126 "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła". Nowe ogrodzenie terenu
SP 142 Osiedle Rogi.
Lokalizacja - SP 142, ul. Łupkowa 6.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

165 005,00

830/884

51. B0082 Stowarzyszenie Rozwoju Łodzi- Modernizacja przystanków
tramwajowych przy ul. Wojska Polskiego między ul. Głowackiego
a al. Palki.
Lokalizacja - Ulica Wojska Polskiego - odcinek między
ul. Głowackiego, a al. Palki: - peron Wojska Polskiego/
Głowackiego w kierunku wschodnim, - peron Wojska
Polskiego/Głowackiego w kierunku zachodnim, - peron Wojska
Polskiego/Palki w kierunku zachodnim, - peron Wojska
Polskiego/Palki w kierunku zachodnim.
Osiedle Bałuty-Doły

890 000,00

814/854

52. B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Osiedle Bałuty Zachodnie

1 000,00

777/840

53. B0002 Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 149
(ul. Murarska 42).
Lokalizacja - PM 149, ul. Murarska 42.
Osiedle Bałuty-Centrum

69 670,00

766/801

54. B0087 Rozpowszechnienie nowoczesnych technologii informacyjnych
wśród uczniów, nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców oraz
środowiska lokalnego.
Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 206.
Osiedle Radogoszcz

142 000,00

761/856

55. B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego
oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki
przy ul. Wodnika 7.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 18,
ul. Wodnika 7.
Osiedle Radogoszcz

10 000,00

760/800

56. B0132 Utwardzone miejsca parkingowe wzdłuż PG 15
przy ul. Sowińskiego 50/56.
Lokalizacja - Wzdłuż ogrodzenia budynku PG 15, ul. Sowińskiego
50/56.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

212 200,00

747/832

57. B0006 Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu LimanowskiegoSierakowskiego.
Lokalizacja - Skrzyżowanie Limanowskiego-Sierakowskiego.
Osiedle Bałuty-Centrum

350 000,00

734/760

58. B0098 Rewitalizacja Placu Piastowskiego.
Lokalizacja - Plac Piastowski - skwer pomiędzy ul. Bazarową,
Rybną i Lutomierską.

970 000,00

726/800
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Osiedle Bałuty-Centrum
59. B0016 Przebudowa ul. Podbiałowej na odcinku od ul. Jesionowej
do ul. Trawiastej.
Lokalizacja - Ul. Podbiałowa.
Osiedle Radogoszcz

999 000,00

702/784

60. B0060 Utwardzenie ul. Liściastej od ul. Brukowej do torów kolejowych.
Lokalizacja - Pas drogowy w ul. Liściastej, od ul. Brukowej do
torów kolejowych.
Osiedle Bałuty Zachodnie

300 000,00

652/679

61. B0053 Fontanna, która chce być fontanną. Celem inicjatywy jest
renowacja (lub rekonstrukcja) i oddanie do użytku fontanny przy
ul. Tybury oraz uporządkowanie skweru na którym się znajduje.
Lokalizacja - Ul. Tybury, skwer przed SP 35.
Osiedle Bałuty-Centrum

514 000,00

632/657

1 300 000,00

614/638

115 000,00

613/717

64. B0054 Zakup książek oraz doposażenie biblioteki przy ul. Marynarskiej 9
w urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw komputerowy.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 6, ul.
Marynarska 9.
Osiedle Bałuty-Doły

14 000,00

612/658

65. B0104 Parkuj przy Arturówku - budowa parkingu zlokalizowanego
w okolicach przystanku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Lokalizacja - Ul. Łagiewnicka w okolicach numerów 223 i 223 A.
Osiedle Łagiewniki

375 000,00

604/615

51 000,00

603/625

67. B0138 Renowacja Skweru Gdańskiego - stworzenie ponadpokoleniowego
miejsca rozrywki i relaksu.
Lokalizacja - Skwer Gdański - miejski park w obrębie ulic:
Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego.
Osiedle Bałuty-Doły

285 200,00

592/611

68. B0102 Remont i modernizacja budynku biblioteki przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 3 oraz terenu przynależnego.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 14, ul.
Powstańców Wielkopolskich 3.
Osiedle Bałuty-Centrum

430 000,00

578/620

1 239 000,00

571/596

62. B0049 Woonerf - podwórzec miejski dla Racjonalizatorów.
Lokalizacja - Ul. Racjonalizatorów.
Osiedle Bałuty-Doły
63. B0136 Wzorcowe Przedszkole - nowoczesna i przyjazna edukacja
najmłodszych.
Lokalizacja - PM 140, ul. Pułaskiego 12.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

66. B0024 Siłownia pod chmurką na Skwerze Gdańskim.
Lokalizacja - Skwer Gdański między ul. Wojska Polskiego,
a ul. Sucharskiego.
Osiedle Bałuty-Doły

69. B0008 Wymiana chodnika wzdłuż ul. Lutomierskiej.
Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na ul. Lutomierskiej
od przystanku autobusowego Lutomierska – Czarnkowska
do ul. Modrej, od wjazdu na parking Komendy Wojewódzkiej
Policji do ul. Bazarowej oraz od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Piwnej.
Remont chodnika został podzielony na odcinki, ponieważ w
niektórych miejscach był on wymieniany na przestrzeni kilku lat.
Osiedle Bałuty-Centrum
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70. B0123 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego
oraz książek w tym audiobooków dla użytkowników biblioteki
przy ul. Rojnej 39.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rojna 39.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

29 500,00

570/591

1 485 000,00

520/540

400 000,00

486/533

1 425 000,00

469/484

885 000,00

462/478

25 000,00

450/511

76. B0061 Budowa placu zabaw przy PM 47.
Lokalizacja - PM 47, ul. Deczyńskiego 47.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

359 238,53

447/485

77. B0009 Wymiana chodnika wzdłuż ul. Limanowskiego.
Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na ul.
Limanowskiego na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Zgierskiej,
po stronie południowej.
Osiedle Bałuty-Centrum

358 577,50

431/446

78. B0034 Informatyka ułatwia życie. Zakup nowych komputerów
wraz z oprogramowaniem dla uczniów SP 65.
Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10.
Osiedle Bałuty-Centrum

46 250,00

428/458

79. B0139 Modernizacja i wyposażenie kreatywnej sali warsztatowej
w SP 81.
Lokalizacja - SP 81, ul. E. Plater 28/32.
Osiedle Bałuty-Doły

49 000,00

428/456

7 300,00

421/441

36 500,00

403/415

71. B0055 Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych.
Lokalizacja - Ul. Okólna obok pętli autobusowej linii nr 51,
pomiędzy SP 61, a Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji,
a w głąb pomiędzy przystankiem TAXI przy pętli autobusowej,
a ulicą bez nazwy odchodzącej od ul. Przyklasztorze do
cmentarza.
Osiedle Łagiewniki
72. B0113 Remont i modernizacja Biblioteki 25 przy ul. Boya-Żeleńskiego
15.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 25, ul. BoyaŻeleńskiego 15.
Osiedle Bałuty-Doły
73. B0066 Remont i modernizacja ul. Harcerskiej wraz z budową parkingów,
zieleńców i oświetlenia.
Lokalizacja - Ul. Harcerska od Brackiej do Wojska Polskiego
z odnogą do ul. Libelta.
Osiedle Bałuty-Doły
74. B0142 Budowa szkolnego boiska przy PG 18.
Lokalizacja - Boisko szkolne przy PG 18, ul. Mostowskiego 23/27.
Osiedle Bałuty-Doły
75. B0017 Nowoczesna biblioteka na Starych Bałutach - Filia 12,
ul. Zachodnia 12.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 12,
ul. Zachodnia 12.
Osiedle Bałuty-Doły

80. B0013 Zakup dwóch zestawów komputerowych dla biblioteki.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 2, ul. Łagiewnicka 118c.
Osiedle Bałuty-Centrum
81. B0108 Asamblaż - czyli koncertowe akcesorium.
Lokalizacja - Centrum Zajęć Pozaszkolnych 1, ul. Zawiszy
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Czarnego 39.
Osiedle Bałuty-Doły
82. B0052 Zakup książek, kserokopiarki, komputera, rzutnika dla Filii 10
biblioteki.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 10,
ul. 11 Listopada 79.
Osiedle Radogoszcz

17 500,00

397/415

1 045 000,00

397/426

640 000,00

370/388

85. B0143 Nowoczesna pracownia komputerowa - oknem na świat.
Modernizacja i remont szkolnej pracowni komputerowej.
Lokalizacja - Pracownia komputerowa w PG 18, ul. Mostowskiego
23/27.
Osiedle Bałuty-Doły

85 900,00

359/367

86. B0084 Budowa chodnika wzdłuż ul. Jantarowej na osiedlu Radogoszcz.
Lokalizacja - Ul. Jantarowa pomiędzy 11 Listopada,
a ul. Agatową.
Osiedle Radogoszcz

60 000,00

358/374

87. B0090 "Laboratorium Smaków" - program Nauczanie przez Gotowaniekurs gotowania i warsztaty zdrowego żywienia.
Lokalizacja - PG 6, ul. Limanowskiego 124.
Osiedle Bałuty-Centrum

17 980,00

317/344

436 400,00

312/322

49 950,00

301/357

90. B0010 Remont chodnika na ul. Sierakowskiego.
Lokalizacja - Zadanie powinno zostać zrealizowane
na ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Wrześnieńskiej
do ul. Limanowskiego.
Osiedle Bałuty-Centrum

476 440,00

298/309

91. B0083 Budowa integracyjnego placu zabaw przy zbiegu ulic Brukowej
i Nefrytowej na Radogoszczu.
Lokalizacja - Działka u zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej.
Osiedle Radogoszcz

290 000,00

293/305

92. B0028 Utwardzenie już istniejącej drogi prowadzącej do ROD "Radość"asfaltowa nawierzchnia.
Lokalizacja - Ul. Krecia do ROD "Radość" ul. Marczyńskich 19.
Osiedle Łagiewniki

552 500,00

277/298

83. B0075 Senior w Wielkim Mieście- opieka i wsparcie.
Lokalizacja - Obszar osiedla Teofilów-Wielkopolska. Adres
centrum nie jest możliwy do konkretnego ustalenia. Najlepiej
byłoby gdyby funkcjonował na terenie jednego z lokalnych
domów kultury np. Rondo, Relax, Lutnia.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska
84. B0077 Modernizacja części budynku wraz z wymianą ogrodzenia
i nawierzchni filia PSM I stopnia.
Lokalizacja - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, filia
przy ul. Rydzowej 26.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

88. B0041 Sport to nie tylko piłka, pograjmy w badmintona i poskaczmy
w dal przy SP 30.
Lokalizacja - SP 30, ul. Rysownicza 1/3.
Osiedle Bałuty-Doły
89. B0115 Na tropie młodych talentów -Interaktywna szkoła.
Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7.
Osiedle Bałuty-Centrum
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93. B0048 Igrzyska starożytne w dzisiejszej Łodzi- wykorzystanie bazy
sportowej SP 172 w promowaniu wzorców zdrowego trybu życia
wśród mieszkańców Łodzi.
Lokalizacja - Sala gimnastyczna i boisko SP 172.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

145 380,00

277/293

94. B0111 Organizacja miejsc postojowych dla pacjentów Laboratorium
i Przychodni Zdrowia 9 przy ul. Libelta 16.
Lokalizacja - Teren przylegający do przychodni od strony
południowej.
Osiedle Bałuty-Doły

130 000,00

270/284

40 000,00

263/273

96. B0103 Wybierz bibliotekę - zakup książek i sprzętu komputerowego
do biblioteki, ul. Chryzantem 2.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 9, ul.
Chryzantem 2.
Osiedle Bałuty-Doły

6 000,00

259/273

97. B0032 Zakup nowości książkowych i zestawu komputerowego dla Filii
11 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 11, ul. Andrzeja
Radka 8.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

7 000,00

257/278

98. B0022 Zakup książek, komputera, rzutnika z ekranem dla czytelników
Filii 7.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 7,
ul. Aleksandrowska 12.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

11 000,00

256/275

99. B0096 Przedszkolaki marzenia mają - na odnowiony taras czekają.
Lokalizacja - PM 48, ul. Rojna 29/31.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

75 664,00

255/261

125 000,00

250/263

12 000,00

247/265

102. B0058 Wygodny wypoczynek dla seniorów.
Lokalizacja - DDP "Wrzos", ul. Rojna 52.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

1 800,00

246/260

103. B0056 Tele-smart-senior zakup smart telewizora nowej generacji.
Lokalizacja - DDP "Wrzos", ul. Rojna 52.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

3 000,00

243/253

104. B0101 Zakup nowości książkowych, zestawu komputerowego i rzutnika
multimedialnego.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 17,
ul. Mackiewicza 35.
Osiedle Bałuty-Centrum

9 500,00

234/252

95. B0112 Zakup dwóch urządzeń do krioterapii na ciekły azot do Zakładu
Rehabilitacji.
Lokalizacja - Zakład Rehabilitacji, ul. Łanowa 18.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

100. B0137 Modernizacja placu zabaw dla dzieci.
Lokalizacja - Park Miejski przy ul. Liściastej.
Osiedle Radogoszcz
101. B0050 Zakup książek, zestawu komputerowego i kserokopiarki dla
biblioteki - Filii 4.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 4,
ul. Franciszkańska 71A.
Osiedle Bałuty-Doły
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105. B0059 Modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy PG 10.
Lokalizacja - Boisko szkolne przy PG 10, ul. Harcerska 8/10.
Osiedle Bałuty-Doły

1 030 000,00

232/242

6 050,00

215/221

300 000,00

215/218

108. B0088 "Nowocześnie i kreatywnie" - wyposażenie pracowni
multimedialnej.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 28, ul. Motylowa
13.
Osiedle Radogoszcz

25 100,00

213/221

109. B0124 Zakup książek i komputera dla użytkowników bałuckiej Biblioteki
Rejonowej 3 dla dzieci i młodzieży.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 3, ul. Osiedlowa
6.
Osiedle Bałuty-Centrum

9 500,00

213/240

320 000,00

206/216

55 000,00

198/203

300 000,00

198/204

113. B0068 Wymiana stolarki okiennej, instalacja klimatyzacji.
Lokalizacja - Ul. Limanowskiego 124 A.
Osiedle Bałuty-Centrum

15 000,00

190/244

114. B0029 Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki.
Lokalizacja - Działka nr B-11 339/9 w rejonie ul. Jaskółczej i
Mrówczej.
Osiedle Łagiewniki

80 000,00

185/193

1 500 000,00

174/189

9 500,00

172/177

106. B0025 Zakup książek, sprzętu komputerowego i urządzenia
wielofunkcyjnego do biblioteki, ul. Bojowników Getta
Warszawskiego 7.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 5,
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 7.
Osiedle Bałuty-Doły
107. B0127 Wykonanie docieplenia ścian budynku oraz dachu, wymiana c.o.
w Żłobku 24.
Lokalizacja - Żłobek 24 przy ul. Rydzowej 7.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

110. B0100 Docieplenie ścian budynku oraz dachu, wymiana instalacji c.o.
w Żłobku 14 przy ul. Pawiej 20.
Lokalizacja - Żłobek 14 przy ul. Pawiej 20.
Osiedle Bałuty-Doły
111. B0076 "Jeszcze będziemy Mariuszami" - zakup urządzeń siłowni
wewnętrznej i zewnętrznej dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej ul. Helenówek 7.
Lokalizacja - DPS, ul. Helenówek 7.
Osiedle Radogoszcz
112. B0145 Termomodernizacja budynku Żłobka 18.
Lokalizacja - Żłobek 18 przy al. Harcerzy Zatorowców 4.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

115. B0125 Przebudowa ul. Moskule od ul. Okólnej do posesji Moskule 76
(szer. 6 mb) w systemie projektuj i wybuduj.
Lokalizacja - Na istniejącej ul. Moskule ( w starym śladzie) na
odcinku ok. 900 mb.
Osiedle Wzniesień Łódzkich
116. B0012 Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Limanowskiego.
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest ul. Limanowskiego
na wysokości numeru 112/116.
Osiedle Bałuty-Centrum
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117. B0079 Żarnowcowa od nowa.
Lokalizacja - Ul. Żarnowcowa (odcinek JulianowskaPrzyrodnicza), ul. Przyrodnicza (odcinek ŻarnowcowaOrzeszkowej), skrzyżowanie Przyrodniczej-Orzeszkowej-al. Róż.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

1 453 500,00

163/170

118. B0091 Dzieci nie muszą się nudzić, mogą się bawić na placu zabaw.
Lokalizacja - Ul. Przyrodnicza 7/9.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

70 200,00

163/171

119. B0147 "Zadbajmy o zieleń".
Lokalizacja - Teren przy PG 12, przy ul. Ks. Brzóski 23.
Osiedle Bałuty-Centrum

20 000,00

162/169

120. B0140 Ulica 11 Listopada pełna flag państwowych w święto 11 Listopada
(i nie tylko).
Lokalizacja - Ul. 11 Listopada - cała.
Osiedle Radogoszcz

16 900,00

158/165

121. B0094 Wyposażenie DDP "Nasz Dom", ul. Wrocławska 10.
Lokalizacja - DDP "Nasz Dom", ul. Wrocławska 10.
Osiedle Bałuty-Centrum

13 000,00

152/161

122. B0027 "Nowoczesne przedszkole" - zakup tablicy multimedialnej
do PM 73, ul. Gandhiego 3.
Lokalizacja - PM 73, ul. Gandhiego 3.
Osiedle Bałuty-Centrum

12 300,00

151/164

123. B0114 Zakup książek, stanowiska komputerowego, rzutnika i ekranu
z przeznaczeniem dla czytelników biblioteki i osób
współpracujących.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 22,
ul. Limanowskiego 194/196 Pawilon "Świt".
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

11 000,00

147/159

105 000,00

145/149

6 000,00

144/150

126. B0109 Naprawa chodnika przy ul. Urzędniczej 6.
Lokalizacja - Ul. Urzędnicza 6.
Osiedle Bałuty-Centrum

44 000,00

142/147

127. B0095 Przedszkolaki też marzenia mają - z tablicy multimedialnej chętnie
skorzystają.
Lokalizacja - PM 48, ul. Rojna 29/31.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

12 300,00

140/142

187 400,00

111/118

10 000,00

110/116

124. B0134 Wymiana starego ogrodzenia oraz remont ciągów
komunikacyjnych i schodów do budynku żłobka.
Lokalizacja - Żłobek 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171.
Osiedle Bałuty-Doły
125. B0089 Zakup książek do biblioteki przy ul. Urzędniczej.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 1, ul. Urzędnicza
8.
Osiedle Bałuty-Centrum

128. B0141 Modernizacja jezdni oraz chodników na drodze dojazdowej
do bloków Sporna 79 i 79 A oraz budowa miejsc postojowych.
Lokalizacja - Ul. Sporna 79 i 79 A.
Osiedle Bałuty-Doły
129. B0092 Fotel masujący.
Lokalizacja - DDP "Nasz Dom", ul. Wrocławska 10.
Osiedle Bałuty-Centrum
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130. B0130 Remont drogi dojazdowej do budynków w zabudowie szeregowej.
Lokalizacja - Ul. Bema 70-70H.
Osiedle Radogoszcz

148 000,00

108/114

1 200,00

101/112

132. B0040 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi, chodników
wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych Żłobka 5.
Lokalizacja - Ul. Świetlana 11/15.
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

50 000,00

96/102

133. B0099 Wymiana starego ogrodzenia, remont chodników wewnętrznych ciągów komunikacji w Żłobku 14 przy ul. Pawiej 20.
Lokalizacja - Żłobek 14 przy ul. Pawiej 20.
Osiedle Bałuty-Centrum

55 000,00

92/97

134. B0093 Doposażenie w sprzęt grający.
Lokalizacja - DDP "Nasz Dom", ul. Wrocławska 10.
Osiedle Bałuty-Centrum

4 300,00

76/85

135. B0011 Słupki uniemożliwiające parkowanie na ul. Limanowskiego.
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest ul. Limanowskiego
na wysokości numeru 93, 95, 97.
Osiedle Bałuty-Centrum

9 600,00

42/44

131. B0057 Multi - Senior - zakup rzutnika multimedialnego.
Lokalizacja - DDP "Wrzos", ul. Rojna 52.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

b) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone
w rejonie Górna.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone.
Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

1. G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.
Lokalizacja - Zadanie dotyczy Stawów Jana na osiedlu Chojny
przy ul. Rzgowskiej.
Osiedle Chojny

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów
ważnych/
wszystkich

450 000,00

3331/3423

2. G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego mieszczące się w Łodzi na
terenie Parku im. 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy
ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.
Osiedle Ruda

1 500 000,00

3158/3299

3. G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest Park na Młynku,
czyli obszar zieleni miejskiej położony wzdłuż zbiornika wodnego
w dolinie rzeki "Olechówka" w południowo-wschodniej części
dzielnicy Górna, między ulicami Młynek, Bławatną i Śląską. Park
jest położony blisko osiedli takich jak Wiskitno, Olechów, Janów i
Dąbrowa (Nr działek 48/15, 48/16, 48/10, 107 w obrębie G-19).
Osiedle Chojny-Dąbrowa

1 450 000,00

2677/2770

4. G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej.
Lokalizacja - ul. Rzgowska.
Osiedle Chojny

1 300 000,00

2518/2578
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5. G0105 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą wraz
z oświetleniem przy ul. Paradnej.
Lokalizacja - Ul. Paradna
Osiedle Chojny

1 450 000,00

2145/2543

80 000,00

2027/2289

240 000,00

1938/2195

1 500 000,00

1903/1959

182 000,00

1899/2154

120 000,00

1821/2069

1 480 000,00

1600/1672

684 584,00

1334/1546

1 500 000,00

1292/1371

14. G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej
Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna
ul. Paderewskiego 11A.
Osiedle Piastów-Kurak

100 000,00

1286/1371

miejski
–
kierunek
południe.
15. G0073 Rower
Lokalizacja - Proponowana lokalizacja stacji powinna znajdować
się na obszarze Łódź Górna, w przybliżeniu w strefie ograniczonej
ulicami: Przybyszewskiego - Rzgowska - Kolumny. Lokalizacja
stacji powinna uzupełniać system roweru publicznego w tej części
miasta jednocześnie być rozmieszczona w sposób optymalny
z punktu widzenia użytkownika rachunku ekonomicznego
systemu. W przypadku realizacji zadania G0073 lokalizacje stacji

877 727,85

1262/1281

6. G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej
Przychodni „Dąbrowa”, ul. Tatrzańska 109.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa",
ul. Tatrzańska 109.
Osiedle Chojny-Dąbrowa
7. G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń
do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni
przy ul. Cieszkowskiego 6.
Lokalizacja - Budynek Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.
Osiedle Rokicie
8. G0010 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Broniewskiego.
Lokalizacja - ul. Broniewskiego.
Osiedle Chojny-Dąbrowa
9. G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów
komunikacyjnych w budynku Miejskiej Przychodni
„Dąbrowa”, ul. Felińskiego 7.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa",
ul. A. Felińskiego 7.
Osiedle Chojny-Dąbrowa
10. G0045 Aktywny senior – zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone
w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”, ul. Tatrzańska 109.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa",
ul. Tatrzańska 109.
Osiedle Chojny-Dąbrowa
11. G0032 Rewitalizacja Parku Sielanka.
Lokalizacja - Park Sielanka pomiędzy ul. Pabianicką i
Cieszkowskiego.
Osiedle Rokicie
12. G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.
Lokalizacja - SP 10 jest szkołą publiczną, mieści się przy
ul. Przybyszewskiego 15/21.
Osiedle Górniak
13. G0079 Kompleks sportowy przy SP 174 przy ul. Gałczyńskiego 6.
Lokalizacja - SP 174, ul. Gałczyńskiego 6.
Osiedle Chojny-Dąbrowa
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zostaną ustalone przez Komitet Sterujący dla systemu Łódzki
Rower Publiczny przy udziale wnioskodawcy.
Osiedle Chojny
16.

G0005 Podniesienie bezpieczeństwa – bezpieczne przejścia na drodze 60 000,00
do szkoły ul. Socjalna - SP 162.
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na skrzyżowaniach
ul. Socjalnej/Strzeleckiej dz. 524/39 G-28. W tym miejscu
znajduje się przejście dla pieszych z którego codziennie korzystają
dzieci uczęszczające do placówek oświatowych PG 43, SP 162
i SP 162 filia klasy I-III.
Osiedle Chojny

17. G0013 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189
przy ul. Kossaka 19.
Lokalizacja - Teren SP 189, zlokalizowanej przy ul. Kossaka 19
na osiedlu mieszkaniowym Dąbrowa.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

1212/1308

920 000,00

1184/1232

1 350 000,00

1168/1410

19. G0054 Nowy chodnik na ul. Łazowskiego.
Lokalizacja - ul. Łazowskiego pomiędzy ul. Kongresową
i Kosynierów Gdyńskich.
Osiedle Chojny

350 000,00

906/973

20. G0024 Mały kompleks sportowy przy PG 43 i SP 162 - Chojny.
Lokalizacja - Teren zielony należący do PG 43 i SP 162
przy ul. Powszechnej 15.
Osiedle Chojny

380 000,00

897/945

21. G0033 Goja Park – budowa placu zabaw z prawdziwego zdarzenia przy
ul. Gojawiczyńskiej.
Lokalizacja - Plac zabaw zlokalizowany byłby pomiędzy blokami
326 (ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312 (ul. Makuszyńskiego 7) oraz
PM 117 (ul. Kadłubka 38).
Osiedle Chojny-Dąbrowa

426 100,00

896/942

1 391 000,00

884/944

23. G0093 „Aktywator” - zespół instalacji i urządzeń rekreacyjnych
i treningowych służących aktywizacji społecznej i ruchowej
Seniorów.
Lokalizacja - Teren przyległy do budynku Miejskiej Przychodni
"Chojny" ul. Rzgowskiej 170.
Osiedle Chojny

487 000,00

883/981

24. G0072 Park na Górnej – etap 1 – trasy dla biegaczy i rolek, wyjątkowy
plac zabaw i dużo zieleni.
Lokalizacja - Obszar pomiędzy ul: Stanisławy Leszczyńskiej,
Cegielnianą i Ustronną. Jest to teren o wielkości ok. 110x250 m,
powierzchnia ok. 27 200 m2. (G-44 - 542/10, 543/1, 215/1,
226/15, 226/5, 224/47, 224/26, 226/6).
Osiedle Chojny

1 500 000,00

881/904

25. G0063 Wymiana chodnika oraz stworzenie miejsc postojowych (osiedle
Ogniskowa).
Lokalizacja - Chodnik i miejsca postojowe wzdłuż ulicy przy

166 000,00

858/942

18. G0089 Termomodernizacja i wymiana instalacji elektrycznej.
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29.
Osiedle Rokicie

22. G0020 Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy SP 42.
Lokalizacja - SP 42 im. S.Staszica, ul. Przyszkole 42.
Osiedle Rokicie
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posesji Ogniskowa 8.
Osiedle Chojny
26. G0070 Utworzenie pracowni komputerowej w PG 41.
Lokalizacja - PG 41.
Osiedle Rokicie

133 000,00

856/1030

27. G0086 Centrum Rekreacyjno-Sportowe bez barier.
Lokalizacja - Teren szkolnego boiska przy SP 109,
ul. Pryncypalna 74.
Osiedle Chojny

415 000,00

823/910

28. G0111 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Strażackiej
w Osiedlu „Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - ul. Strażacka od ul. Kongresowej do ul. Rzgowskiej.
Osiedle Chojny

177 000,00

808/864

29. G0115 Jedyny na Osiedlu Nowe Rokicie plac zabaw dla małych i trochę
większych.
Lokalizacja - Teren między ul. Brzozowskiego 7/9, Komfortowej
2/4, Rogozińskiego 10/12; działka nr 15/11 w obrębie G-10.
Osiedle Rokicie

336 115,00

755/818

30. G0113 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Tuszyńskiej
w Osiedlu „Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - ul. Tuszyńska od ul. Strażackiej do ul. Kosynierów
Gdyńskich.
Osiedle Chojny

140 000,00

742/800

31. G0029 Chodniki Ciołkowskiego.
Lokalizacja - Ul. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Paderewskiego
do ul. Strycharskiej wraz z częścią chodnika między posesją nr 3
przy ul. Ciołkowskiego, a pawilonem handlowym Kapelusz Pana
Anatola. Fragmenty, na których do tej pory nie wykonane zostały
żadne prace związane z chodnikami.
Osiedle Piastów-Kurak

402 500,00

735/772

32. G0052 Ogród i taras wyremontujemy zaraz – PM 129.
Lokalizacja - PM 129, ul. Tatrzańska 100.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

97 239,82

704/762

33. G0012 "Ścieżka zdrowia seniora" z urządzeniami do ćwiczeń
na powietrzu w parku otaczającym Przychodnie Lecznicza
ul. Lecznicza.
Lokalizacja - ul. Lecznicza 6 Park otaczający Przychodnię
Lecznicza.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

58 400,00

686/725

34. G0022 Wyniesienie 2 przystanków tramwajowych na skrzyżowaniu ulic:
Rzgowska/Lecznicza i Rzgowska/Piaseczna.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Rzgowska przy Leczniczej
i Piasecznej.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

1 006 000,00

669/691

35. G0035 Rewitalizacja skweru wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej
(od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej).
Lokalizacja - Teren zieleni biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

241 300,00

666/702

50 000,00

631/648

36. G0004 Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na przejściach
dla pieszych wzdłuż ul. Kurczaki na Chojnach.
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenie Chojen
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na ul. Kurczaki - działka 463/72 obręb G-28 w okolicy przejść dla
pieszych w lokalizacjach Kurczaki/Skupiona, Kurczaki/Socjalna,
Kurczaki/Serdeczna i Kurczaki/Wdzięczna. Są to przejścia
z których korzystają mieszkańcy osiedla, a także dzieci
uczęszczające do okolicznych szkół i przedszkoli.
Osiedle Chojny
37. G0034 Remont chodnika biegnącego wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej
(od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej).
Lokalizacja - Chodnik biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej
pomiędzy ul. Felińskiego a Śląską.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

274 800,00

613/649

38. G0036 Goja Gym – budowa kompleksu 4 stanowisk do uprawiania
ćwiczeń na świeżym powietrzu wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej.
Lokalizacja - Stanowiska siłowni położone będą wzdłuż
ul. Gojawiczyńskiej pomiędzy ul. Felińskiego a ul. Śląską na
terenie pobliskiego skwerku.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

92 200,00

602/634

1 110 000,00

587/597

63 616,95

581/621

1 156 000,00

580/641

371 880,00

579/596

43. G0007 Podniesienie bezpieczeństwa – Bezpieczna droga do szkoły –
SP 162.
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane po wschodniej części
ul. Socjalnej od ul. Powszechnej do ul. Strzeleckiej.
Osiedle Chojny

26 000,00

577/616

44. G0031 Lokatorzy z Górnej –Pikniki Rodzinne.
Lokalizacja - Skwer im. H.Dubaniewicza ul. Paderewskiego,
Strycharska.
Osiedle Piastów-Kurak

44 400,00

571/600

6 000,00

552/562

46. G0039 Zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 10
przy ul. Kadłubka 40.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Górna Filia 10,
ul. Kadłubka 10.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

52 000,00

549/574

47. G0028 Wykonanie placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego PM 36

100 000,00

542/597

39. G0071 Park na Górnej – etap 2 – tor rowerowy pumptrack, wybieg dla
psów, urządzenia zabawowe, dużo zieleni.
Lokalizacja - Obręb G-44, 542/7, 213/6, 213/7, 211/4, 211/5.
Osiedle Chojny
40. G0006 Podniesienie bezpieczeństwa – Remont chodnika przy SP 162
ul. Strzelecka 5.
Lokalizacja - SP 162.
Osiedle Chojny
41. G0080 Przebudowa ul. Wyższej na odcinku północ-południe.
Lokalizacja - ul. Wyższa - działki 46/8 oraz 36/31 w obrębie G-17.
Osiedle Chojny-Dąbrowa
42. G0051 Plac Zabaw w Parku przy ul. Leczniczej – Dla Naszych
Milusińskich.
Lokalizacja - Projekt dotyczy terenu istniejącego placu zabaw
w Parku Miejskim przy Leczniczej w rejonie ulic
Kasowa/Łukasińskiego.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

45. G0011 Zakup aparatu do EKG.
Lokalizacja - DPS przy ul. Rudzkiej 56.
Osiedle Ruda
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Integracyjnego.
Lokalizacja - PM 36 Integracyjne ul. Ceramiczna 7/9.
Osiedle Piastów-Kurak
48. G0076 Rewitalizacja skweru im. H. Dubaniewicza – Etap I.
Lokalizacja - Skwer im. H.Dubaniewicza.
Osiedle Piastów-Kurak

560 000,00

529/563

1 500 000,00

473/491

700 000,00

430/455

1 419 000,00

428/457

180 000,00

416/490

3 700,00

411/424

54. G0048 Budowa brakującego fragmentu ul. Gładkiej na odcinku
od ul. Jutrzenki do ul. Jana Bożego.
Lokalizacja - ul. Gładka pomiędzy ul. Jutrzenki i Jana Bożego.
Osiedle Chojny

500 000,00

406/422

55. G0026 Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Dąbrowa.
Lokalizacja - Tereny pomiędzy blokami na ul.: Gałczyńskiego 2;
2a;4b i Zapolskiej 47.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

228 960,00

336/344

56. G0100 Teren aktywnego wypoczynku przy ul. Leszczyńskiej i Ustronnej początek Błękitno-Zielonej Sieci na południu Łodzi.
Lokalizacja - Zadanie zlokalizowane jest pomiędzy ulicami:
Ustronną, Leszczyńskiej i Przednią, na terenie obejmującym
istniejace już, ale zdewastowane dwa boiska - do piłki nożnej
oraz do koszykówki.
Osiedle Chojny

400 000,00

326/332

33 860,00

320/348

500 000,00

310/336

49. G0075 Zielone torowisko - Paderewskiego.
Lokalizacja - Torowisko wzdłuż ul. Paderewskiego na odcinku
Rzgowska - Rondo Lotników Lwowskich.
Osiedle Piastów-Kurak
50. G0055 Wykonanie chodnika z kostki brukowej po obu stronach
ul. Strycharskiej między ul. Tuszyńską, a ul. Krakusa.
Lokalizacja - ul. Strycharska na odcinku między ul. Tuszyńską a
ul. Krakusa.
Osiedle Piastów-Kurak
51. G0078 Przebudowa ul. Pięknej na odcinku od al. Politechniki
do ul. Cieszkowskiego w zakresie odwodnienia, oświetlenia,
nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodnika, terenów
zielonych.
Lokalizacja - ul. Piękna.
Osiedle Rokicie
52. G0014 Stawiamy na zdrowy styl życia! Modernizacja i remont sali
gimnastycznej PG 40.
Lokalizacja - PG 40, ul. Kaliska 25/27.
Osiedle Górniak
53. G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu
Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.
Lokalizacja - Północno-zachodni róg ul. Broniewskiego i
Tatrzańskiej.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

57. G0027 Wymiana ogrodzenia terenu PM 233 wraz z bramą wjazdową
i furtką.
Lokalizacja - PM 233, ul. Kolumny 301.
Osiedle Wiskitno
58. G0103 Sygnalizacja „na żądanie” ul. Św. R. Kalinowskiego przy SP 130
ul. Gościniec 1.
Lokalizacja - ul. Św. R. Kalinowskiego przy SP 130
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ul. Gościniec 1.
Osiedle Wiskitno
59. G0068 Zielona Dębowa – rewitalizacja drzewostanu dębów czerwonych
wraz z krzewami wzdłuż 300-metrowego muru ul. Dębowej.
Lokalizacja - Ul. Dębowa na odcinku pomiędzy ulicami
Przybyszewskiego a Senatorską. Ulica o długości 300 metrów,
wzdłuż której ciągnie się 200-metrowy pas dębów czerwonych.
Lokalizacja stanowi miejsce spacerów mieszkańców okolicy
pośród zieleni miejskiej, w skład której wchodzi aleja dębów przy
ulicy Dębowej.
Osiedle Górniak

42 000,00

308/325

183 830,00

308/325

61. G0062 Spowolnienie ruchu na ul. Cieszkowskiego.
Lokalizacja - ul. Cieszkowskiego.
Osiedle Rokicie

23 500,00

300/310

62. G0069 Zadbajmy o Senatorską – rekultywacja pasa zieleni wzdłuż 500metrowej ulicy Senatorskiej, odcinek Kilińskiego-Sosnowa.
Lokalizacja - ul. Senatorska na odcinku pomiędzy ul. Kilińskiego
a Sosnową.
Osiedle Górniak

53 000,00

299/312

1 050 000,00

291/305

64. G0050 Termomodernizacja budynku żłobka 13, ul. Rogozińskiego 2.
Lokalizacja - ul. Rogozińskiego 2.
Osiedle Rokicie

450 000,00

288/293

65. G0023 Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych i alejek parkowych
w parku "Legionów" oraz okolic placówki DD 9.
Lokalizacja - Park Legionów, DD Nr 9 Dom Międzypokoleniowy
Bednarska, ul. Bednarska 15a.
Osiedle Górniak

250 000,00

281/284

66. G0049 Elewacja budynku PM 130, ul. Podhalańska 18.
Lokalizacja - PM 130, ul. Podhalańska 18.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

130 000,00

275/288

6 000,00

272/276

68. G0058 Budowa ogrodzenia za bramkami na boisku do piłki nożnej
przy Kościele pw. Św. Łukasza i Floriana.
Lokalizacja - Boisko pomiędzy Kościołem pw. Św. Łukasza
i Floriana na ul. Strycharskiej, a skwerem im. H.Dubaniewicza.
Osiedle Piastów-Kurak

20 000,00

271/289

69. G0040 Wymiana ogrodzenia PM 118 przy ul. G. Zapolskiej.
Lokalizacja - PM 118 przy ul. G. Zapolskiej.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

26 600,00

265/279

60. G0106 Montaż 10 szt. kamer w parku położonym przy ul. Kolumny
i Brójeckiej.
Lokalizacja - Park położony przy ul. Kolumny i Brójeckiej.
Osiedle Wiskitno

63. G0030 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz
z wyposażeniem siłowni i ogrodzeniem terenu w ZSEiU,
ul. Astronautów 19.
Lokalizacja - ZSEiU, ul. Astronautów 19.
Osiedle Piastów-Kurak

67. G0008 Zakup i montaż 10 sztuk koszy na psie nieczystości.
Lokalizacja - Teren ograniczony ul. Komorniki/Sternfelda/
Św.Wojciecha/Rzgowska.
Osiedle Chojny
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70. G0088 Przebudowa ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Holowniczej
do ul. Odrzańskiej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej
i urządzeń odwadniających jezdnię.
Lokalizacja - ul. Hoffmanowej.
Osiedle Rokicie

1 460 000,00

257/280

71. G0107 Wykonanie projektu i założenie lamp oświetleniowych
na ul. Bronisin od nr 52 do nr 59.
Lokalizacja - ul. Bronisin od nr 52 do nr 59.
Osiedle Wiskitno

100 000,00

243/259

72. G0102 Budowa nawierzchni z płyt typu Jumbo na ul. Gościniec
na odcinku 800 m od ul. Mozaikowej do nr 242.
Lokalizacja - ul. Gościniec (najbliższa posesja nr 199)
od ul. Mozaikowej (most na rzece) do nr 242 (w stronę granicy
miasta).
Osiedle Wiskitno

899 000,00

226/242

73. G0037 Bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Kruczkowskiego
z ul. Chłędowskiego.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Kruczkowskiego
z ul. Chłędowskiego.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

56 000,00

220/229

74. G0083 Remont podłóg i ścian wew. w Żłobku 17 przy ul. Siarczanej 11.
Lokalizacja - Wnętrze ŻM 17 przy ul. Siarczanej 11.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

50 000,00

218/227

150 000,00

205/211

76. G0104 Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy
Socjoterapeutycznej przy ul. Kaliskiej 25/27.
Lokalizacja - Świetlica Socjoterapeutyczna TPD, ul. Kaliska
25/27.
Osiedle Górniak

30 000,00

205/213

77. G0053 Nowy chodnik na ul. Zagraniczna.
Lokalizacja - ul. Zagraniczna pomiędzy ul. Jutrzenki i Jana
Bożego.
Osiedle Chojny

54 600,00

204/219

78. G0021 Świerki Tolerancji. www.swierki-toleracji.opx.pl.
Lokalizacja - ul. Graniczna 62B.
Osiedle Chojny

29 000,00

196/198

375 000,00

195/201

10 870,00

188/194

240 000,00

187/193

1 270 000,00

178/191

75. G0060 Remont ogrodzenia. Remont ciągów komunikacyjnych.
Lokalizacja - Teren żłobka 8, ul. Starorudzka 5/7.
Osiedle Ruda

79. G0025 Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami
przy ul. Broniewskiego 32A i 34A .
Lokalizacja - ul. Broniewskiego 32A i 34A.
Osiedle Chojny-Dąbrowa
80. G0067 Zakup mebli rekreacyjnych do ogrodu przy 5 DPS.
Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14, 5DPS.
Osiedle Górniak
81. G0099 Budowa parkingu samochodowego wraz z dojazdem i chodnikiem
przy ul. Podhalańskiej 16.
Lokalizacja - ul. Podhalańska 16, między blokiem 728 a
ogródkami działkowymi.
Osiedle Chojny-Dąbrowa
82. G0101 Przebudowa ul. Iłowej.
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Lokalizacja - ul. Iłowa.
Osiedle Ruda
83. G0090 Położenie spowalniaczy ruchu na ul. Śląskiej na odcinku:
ul. Lodowa – Młynek – 4 szt.
Lokalizacja - ul. Śląska na odcinku ul. Lodowa - Młynek - 4 szt.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

54 000,00

168/173

84. G0081 Budowa specjalnych przyrządów do treningu kalistenicznego
w Borku Lissnera.
Lokalizacja - Borek Lissnera przy ul. Karpackiej.
Osiedle Piastów-Kurak

130 000,00

162/168

85. G0074 Lokatorska pełna orzechów – etap II.
Lokalizacja - ul. Lokatorska.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

200 000,00

153/159

15 000,00

149/169

179 000,00

146/149

1 280 000,00

141/146

26 000,00

140/145

1 438 000,00

140/144

91. G0092 Ul. Odrzańska ulicą miejską od początku do końca.
Lokalizacja - ul. Odrzańska między ul. Hoffmanowej i Retmańską.
Osiedle Rokicie

400 000,00

139/157

92. G0109 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Budowlanej
w Osiedlu „Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - ul. Budowlana od ul. Królewskiej do ul. Tuszyńskiej.
Osiedle Chojny

40 000,00

123/127

93. G0110 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Potulnej
w Osiedlu „Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - ul. Potulna od ul. Królewskiej do ul. Rzgowskiej.
Osiedle Chojny

42 000,00

112/118

94. G0112 Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami na ul. Sarmackiej

151 000,00

99/100

86. G0087 Budowa oświetlenia na istniejących słupach na ul. Holowniczej
na odcinku od nr 24 do nr 30.
Lokalizacja - ul.Holownicza od nr 24 do nr 30.
Osiedle Rokicie
87. G0077 Wykonanie miejsc postojowych ekologicznych wzdłuż
ul. Podgórnej na odcinku od nr 60 do nr 74.
Lokalizacja - Wykonanie miejsc postojowych ekologicznych
wzdłuż ul. Podgórnej (strona parzysta) od nr 60 do nr 74.
Osiedle Chojny-Dąbrowa
88. G0018 Przebudowa ul. Przystań stanowiącej drogę dojazdową do PM 40
na ul. Uroczysko 17.
Lokalizacja - Zadanie ma być zrealizowane na ul. Przystań oraz
Uroczysko bez działek 349/4; 349/6; 323/17; 348/5 obręb G-23.
Osiedle Rokicie
89. G0091 Bezpieczne ulice: Chocianowicka, Łaskowice i Sanitariuszek nowe przejścia dla pieszych oraz modernizacja przejść
istniejących.
Lokalizacja - Miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków
autobusowych autobusu linii 68, ulice Chocianowicka, Łaskowice
i Sanitariuszek.
Osiedle Nad Nerem
90. G0114 Wykonanie nawierzchni asfaltowej i wymiana nawierzchni
chodnika z obrzeżami na ul. Rolniczej w Osiedlu „Wigilijna”
i Chojny Park”.
Lokalizacja - ul. Rolnicza od ul. Konopnickiej do ul. Ideowej.
Osiedle Chojny
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w Osiedlu „Chojny Zatorze”.
Lokalizacja - ul. Sarmacka od ul. Obszernej do ul. Rzgowskiej.
Osiedle Chojny
95. G0097 Budowa dojazdu i parkingu dla bloków 5 i 7 przy ul. Gersona.
Lokalizacja - ul. Gersona 5 i 7 .
Osiedle Chojny-Dąbrowa

314 000,00

70/73

c) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone
w rejonie Polesie.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone.
Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów
ważnych/
wszystkich

1. P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.
Lokalizacja - Uroczysko Lublinek.
Osiedle Lublinek-Pienista

107 000,00

3172/3250

2. P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja
infrastruktury dydaktycznej PG 19.
Lokalizacja - PG 19, ul. Wapienna 17.
Osiedle Koziny

633 515,00

2880/3442

1 000 000,00

2520/2602

125 000,00

2008/2418

1 009 000,00

1991/2359

6. P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.
Lokalizacja - Ul. Pogonowskiego na odcinku od al. 1 Maja
do ul. Zielonej, ze szczególnym uwzględnieniem okolicy SP 26
(ul. Pogonowskiego 27/29).
Osiedle Stare Polesie

800 000,00

1901/2255

7. P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

300 000,00

1781/1884

8. P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.
Lokalizacja - PG 21, ul. Balonowa 1.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

162 680,00

1601/1732

9. P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego
kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Lokalizacja - Działka zlokalizowana przy PG 22, ul. Kusocińskiego 100.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

520 000,00

1543/1589

3. P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni
w Parku na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park na Zdrowiu - al. Retkińska.
Osiedle Zdrowie-Mania
4. P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.
Lokalizacja - SP 26, ul. Pogonowskiego 27/29.
Osiedle Stare Polesie
5. P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.
Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.
Osiedle Stare Polesie
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10. P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe
nasadzenia.
Lokalizacja - Ulice: Kasprzaka, Zielona, Żeligowskiego, Gdańska,
Więckowskiego, 1 Maja, 22 Pułku Strzelców Kaniowskich,
Pogonowskiego.
Osiedle Stare Polesie

200 000,00

1509/1553

1 160 000,00

1428/1715

60 000,00

1368/1650

1 500 000,00

1286/1328

14. P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.
Lokalizacja - SP 36, ul. Więckowskiego 35.
Osiedle Stare Polesie

109 500,00

1270/1570

15. P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".
Lokalizacja - Teren dawnej pętli Bratysławska w sąsiedztwie ulic:
Bratysławska, Waltera-Janke i Nad Karolewką.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

178 610,00

1239/1263

16. P0044 Wymiana ogrodzenia szkoły od strony 1 Maja 89 oraz od
zachodniej strony szkoły.
Lokalizacja - PG 26, al. 1 Maja 89.
Osiedle Stare Polesie

215 000,00

1218/1477

17. P0058 Utworzenie pracowni komputerowej w SP 36 dla Mistrzów
Kodowania.
Lokalizacja - SP 36 , ul. Więckowskiego 35.
Osiedle Stare Polesie

69 430,00

1210/1502

18. P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu
Retkinia.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popieluszki 13b.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

61 200,00

1209/1295

1 000 000,00

1196/1228

374 593,25

1195/1233

21. P0065 Otwarta pracownia komputerowa dla uczniów gimnazjum
i społeczności lokalnej.
Lokalizacja - PG 26, ul. 1 Maja 89.
Osiedle Stare Polesie

92 500,00

1194/1452

22. P0064 Nowoczesna pracownia do nauki języków obcych.
Lokalizacja - PG 26, al.. 1 Maja 89.

40 000,00

1187/1447

11. P0032 Przyszkolne boisko do piłki nożnej z siedziskami dla kibiców
oraz bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią.
Lokalizacja - Teren PG 26, al. 1 Maja 89
Osiedle Stare Polesie
12. P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.
Lokalizacja - PG 26, al.1 Maja 89.
Osiedle Stare Polesie
13. P0028 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej od ul. gen WalteraJanke do ul. gen. Maczka.
Lokalizacja - Inwestycja zlokalizowana w południowo-zachodniej
części miasta obejmująca rejon ulic: Waltera-Janke, Pienistej,
Dennej oraz gen. Maczka.
Osiedle Lublinek-Pienista

19. P0041 Remont i rozbudowa amfiteatru w Parku im. ks. J. Poniatowskiego
- wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego.
Osiedle Stare Polesie
20. P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.
Lokalizacja - Osiedle Smulsko (ul. Gimnastyczna).
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko
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Osiedle Stare Polesie
23. P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu
ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.
Osiedle Lublinek-Pienista

50 000,00

1181/1206

24. P0062 Remont ul. Wileńskiej na odcinku od al. Bandurskiego
do ul. Retkińskiej.
Lokalizacja - Ul. Wileńska na odcinku od al. Bandurskiego
do ul. Retkińskiej wraz z przyległymi chodnikami.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

1 335 780,00

1150/1181

25. P0063 Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej
do al. Bandurskiego.
Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej
do al.. Bandurskiego.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

1 060 000,00

1134/1149

26. P0019 Utworzenie trasy rekreacyjnej Teofilów-Zdrowie na odcinku
ul. Bronowa- okolice rzeki Bałutki.
Lokalizacja - Ul. Bronowa oraz nieużytki przylegające do rzeki
Bałutki (do ul. Siewnej).
Osiedle Złotno

820 000,00

1106/1177

27. P0040 Remont amfiteatru w Parku im. J. Piłsudskiego.
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego.
Osiedle Zdrowie-Mania

700 000,00

1046/1063

28. P0018 Wykonanie termoizolacji budynku wraz z wymianą stolarki
okiennej schroniska dla bezdomnych mężczyzn.
Lokalizacja - Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Nowe
Sady 17
Osiedle Lublinek-Pienista

795 141,05

1000/1062

29. P0015 Remont i modernizacja dojazdu do szkół i parkingu przy SP 44
i PG 22.
Lokalizacja - Obszar realizacji zadania obejmuje teren przylegly
do budynku SP 44 i PG 22, przy ul. Kusocińskiego 100. Teren jest
nieogrodzony, otoczony zabudową mieszkaniową i terenami
zielonymi.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

513 400,00

944/973

39 150,00

936/1149

187 000,00

924/983

47 670,00

923/950

30. P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech
wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.
Lokalizacja - Placówki oświatowe na terenie rejonu Polesie.
Osiedle Stare Polesie
31. P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży
dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.
Lokalizacja - Warsztaty będą realizowane w świetlicach
środowiskowych na terenie Polesia w partnerstwie z
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Część zajęć odbędzie się w
instytucjach kultury, będących partnerami projektu, takich jak
Muzeum Sztuki w Łodzi, część w placówkach edukacyjnych,
a także w przestrzeni publicznej, w parkach, na skwerach,
w okolicach danych placówek.
Osiedle Stare Polesie
32. P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź:
www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja - Północna część Parku im. J. Poniatowskiego.
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Lokalizacja geograficzna między 51,755422/19,438761
a 51,755422/19,441840.
Osiedle Stare Polesie
33. P0043 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 164.
Lokalizacja - SP 164.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

1 186 000,00

879/918

50 000,00

838/890

1 500 000,00

771/868

36. P0011 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej w SP 11.
Lokalizacja - SP 11, ul. Hufcowa 20a, ogród szkolny, budynek
szkolny, teren komunikacyjny wokół szkoły.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

110 000,00

711/736

37. P0045 Remont toalet w SP 137.
Lokalizacja - SP 137, ul. Florecistów 3b.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

125 200,00

711/733

38. P0009 Remont chodników oraz montaż nowych wiat przystankowych
na pętli Zdrowie.
Lokalizacja - Pętla tramwajowa Zdrowie.
Osiedle Zdrowie-Mania

601 351,93

688/708

39. P0071 Stacja roweru miejskiego dla Polesia.
Lokalizacja - Działka na rogu ul. Żeromskiego i 6 Sierpnia.
Osiedle Stare Polesie

171 091,14

685/705

40. P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych
seniorów w Domu Dziennego Pobytu.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. 1 Maja 24/26.
Osiedle Stare Polesie

15 904,00

678/725

41. P0069 Skwer z placem zabaw dla dzieci na Polesiu.
Lokalizacja - Narożnik ulic: 6 Sierpnia i Lipowej.
Osiedle Stare Polesie

169 000,00

675/703

42. P0061 Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt audiowizualny
dla młodzieży i mieszkańców osiedla w XXXIII LO.
Lokalizacja - XXXIII LO, ul. Kusocińskiego 116.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

221 300,00

662/682

43. P0030 Wyposażenie sali ćwiczeń oraz gabinetu fizykoterapii w DPS
"Włókniarz", ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Sala ćwiczeń oraz gabinet fizykoterapii w DPS
"Włókniarz" , ul. Krzemieniecka .
Osiedle Zdrowie-Mania

120 600,00

642/682

44. P0053 Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej (strona nieparzysta)
od ul. Pienistej do ul. Maratońskiej.
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej (strona
nieparzysta) na odcinku od ul. Pienistej w kierunku ul.
Maratońskiej i Sztormowej.
Osiedle Lublinek-Pienista

150 000,00

636/653

45. P0042 Remont szatni w budynku SP 164.
Lokalizacja - SP 164.

119 400,00

635/670

34. P0046 Budowa siłowni zewnętrznej przy SP 19 przy ul. Balonowej 1.
Lokalizacja - SP 19, ul. Balonowa 1.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko
35. P0021 Boisko wielofunkcyjne typu Orlik.
Lokalizacja - Teren przylegający do SP 46 ul. Żwirki 11/13.
Osiedle Stare Polesie
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Osiedle Karolew-Retkinia Wschód
46. P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz",
ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS
przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
Osiedle Zdrowie-Mania

7 600,00

634/670

1 162 000,00

616/677

48. P0051 Wymiana stolarki okiennej w budynku MBP Łódź-Polesie Dział
Udostępniania, ul. Długosza 7/9.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie Dział Udostępniania,
ul. Długosza 7/9.
Osiedle Koziny

80 000,00

587/649

49. P0014 Modernizacja pracowni informatycznej w PG 22.
Lokalizacja - PG 22, ul. Kusocińskiego 100.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

61 000,00

585/611

840 000,00

578/588

51. P0034 Zakup rocznej prenumeraty czasopism oraz urządzeń
multimedialnych i e-czytników dla użytkowników MBP Łódź
Polesie, ul. Struga 33.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Struga 33.
Osiedle Stare Polesie

90 000,00

560/598

52. P0024 Zakup aparatu do terapii falami uderzeniowymi dla DPS
"Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS
przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
Osiedle Zdrowie-Mania

39 900,00

559/599

1 500 000,00

550/593

54. P0037 Termomodernizacja budynku Specjalistycznej Przychodni
dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych oraz naprawa terenu wokół
przychodni.
Lokalizacja - Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych, ul. Struga 86.
Osiedle Stare Polesie

570 000,00

526/610

55. P0060 Remont szatni w budynku SP 6.
Lokalizacja - SP 6, ul. Kusocińskiego 116.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

332 500,00

520/546

56. P0070 Równe chodniki na Polesiu.
Lokalizacja - Ul. 6 Sierpnia między ul. Lipową a Żeromskiego.
Osiedle Stare Polesie

259 000,00

511/541

57. P0066 Chodnik na ul. Żużlowej.
Lokalizacja - Ul. Żużlowa od ul. Kolarskiej do ul. Gimnastycznej,
po północnej stronie drogi.

266 000,00

494/507

47. P0047 "Razem zdrowo, kolorowo i sportowo" - przebudowa boisk
sportowych przy SP 91.
Lokalizacja - SP 91, ul. Kasprzaka 45.
Osiedle Koziny

50. P0077 PG 20 - budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw.
Lokalizacja - PG 20, ul. Olimpijska 9.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

53. P0036 Modernizacja (remont) drogi osiedlowej oraz utworzenie
(uporządkowanie) miejsc parkingowych.
Lokalizacja - Droga osiedlowa między blokami należącymi
do ul. Wapiennej 30/41, 45/47, 49/51 i ul. Ossowskiego 10, 12, 14.
Osiedle Koziny
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Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko
58. P0074 Bezpieczeństwo i estetyka szkoły - wymiana drzwi wejściowych
(ewakuacyjnych) i naprawa ogrodzenia.
Lokalizacja - XVIII LO, ul. Perla 11.
Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

434 500,00

494/517

59. P0003 Wymiana ogrodzenia wraz z wymianą podmurówki ze słupkami,
przęsłami oraz wymianą furtki przy PM 165.
Lokalizacja - PM 165, ul. Hufcowa 14.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

132 000,00

490/536

25 200,00

466/497

61. P0055 Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta)
od ul. Mińskiej do Wileńskiej ( w stronę Castoramy).
Lokalizacja - Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego (strona
nieparzysta) od ul. Mińskiej do ul. Wileńskiej (w stronę
Castoramy).
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

128 000,00

463/475

62. P0016 Nowe boisko to dla dzieci wszystko - przebudowa placu zabaw,
boisk sportowych na terenie istniejącego obiektu przy
ul. Kasprzaka 20.
Lokalizacja - Teren między blokami mieszkalnymi przy
ul. Kasprzaka 20.
Osiedle Koziny

590 000,00

447/473

63. P0075 Zakup urządzeń do poprawy jakości życia i przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu w Centrum Aktywnego Seniora Karolew.
Lokalizacja - Ul. Bratysławska 6a.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

65 000,00

446/472

64. P0026 Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz" ,
ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS, przy
ul. Krzemienieckiej 7/9.
Osiedle Zdrowie-Mania

29 500,00

426/455

65. P0056 Szkoła XXI wieku - modernizacja pracowni komputerowej
w SP 160.
Lokalizacja - SP 160, ul. A. Struga 24a.
Osiedle Stare Polesie

82 950,00

395/468

66. P0004 Doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia do zabaw
dla dzieci i młodzieży od 3 do 15 lat.
Lokalizacja - Plac zabaw przy ul. Pietrusińskiego 25/27/29.
Osiedle Koziny

42 000,00

388/423

1 000 000,00

377/399

363 500,00

312/330

60. P0025 Zakup aparatu do terapii skojarzonej dla DPS "Włókniarz",
ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS
przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
Osiedle Zdrowie-Mania

67. P0006 Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników (strona
południowa) ul. Lorentza.
Lokalizacja - Remont nawierzchni jezdni oraz chodników
w ul. Lorentza.
Osiedle Koziny
68. P0068 Zadbany budynek i bezpieczne otoczenie Przedszkola Publicznego
"Sezamkowo", ul. Przełajowa 5.
Lokalizacja - Przedszkole Publiczne "Sezamkowo",
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ul. Przełajowa 5.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód
69. P0048 Poleska Akademia Sportu i Kultury "Pod Globusem".
Lokalizacja - ZSO 7, ul. Minerska 1/3.
Osiedle Zdrowie-Mania

285 000,00

309/329

70. P0012 Bawmy się bezpiecznie- odpoczywajmy aktywnie.
Lokalizacja - Obszar pomiędzy ulicami Krańcową i Rokitny.
Osiedle Zdrowie-Mania

660 000,00

296/311

71. P0073 Skwer Aktywnych Pokoleń - mały plac zabaw, ławeczki, świeża
przestrzeń do integracji na Karolewie.
Lokalizacja - Niezagospodarowane tereny przy zbiegu ulic Joanny
Żubrowej oraz Cypriana Kamila Norwida.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

135 000,00

269/279

72. P0033 Komputerowe Centrum Edukacyjne "Przeciw wykluczeniu
cyfryzacyjnemu".
Lokalizacja - Budynek główny ZSP 19 , ul. Żeromskiego 115.
Osiedle Stare Polesie

124 000,00

253/275

73. P0072 Uruchomienie Sieci Sąsiedzkich Banków Czasu i Informacji
dzielnicy Łódź-Polesie.
Lokalizacja - Dzielnica Polesie.
Osiedle Stare Polesie

305 000,00

253/258

74. P0029 Remont i modernizacja ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych
przy Żłobku 21 przy ul. Marusarzówny 9.
Lokalizacja - Żłobek 21, ul. Marusarzówny 9.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

52 000,00

212/221

75. P0057 Utworzenie na terenie ogrodu przedszkolnego PM 112 Strefy
Bezpiecznych Zabaw Ruchowych.
Lokalizacja - PM 112, ul. Wileńska 20a.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

80 600,00

199/215

76. P0005 Mini parking na 3 samochody osobowe.
Lokalizacja - Osiedle Koziny na ul. Pietrusińskiego (narożnik tej
ul. z drogą bez nazwy prowadzący od ul. Pietrusińskiego do ul.
Odolanowskiej). Jest tam miejsce na 3 samochody osobowe.
Osiedle Koziny

22 000,00

103/121

d) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone
w rejonie Śródmieście.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone.
Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów
ważnych/
wszystkich

1. S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia
językowa.
Lokalizacja - PG 2, ul. Jaracza 26.
Osiedle Katedralna

31 000,00

2276/2704

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

1 210 000,00

2102/2380
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Lokalizacja - Teren VIII LO im. Asnyka, ul. Pomorska 105.
Osiedle Śródmieście-Wschód
600 000,00

2101/2311

4. S0031 Podwórzec Zacisze.
Lokalizacja - Śródmieście - ul. Zacisze.
Osiedle Śródmieście-Wschód

1 000 000,00

1951/2188

5. S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej
oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów
rekreacyjnych przy XXIX LO.
Lokalizacja - Projektowana inwestycja zrealizowana będzie
w miejscu przyległym do budynku XXIX LO przy
ul. Zelwerowicza 38/44.
Osiedle Śródmieście-Wschód

1 000 000,00

1789/2096

6. S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie
przez sport".
Lokalizacja - PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Osiedle Śródmieście-Wschód

98 000,00

1510/1724

7. S0018 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni
Wieloprofilowej "Sródmieście" przy ul. Próchnika 11.
Lokalizacja - Budynek MPW "Sródmieście" na ul. Próchnika 11.
Osiedle Katedralna

320 000,00

1446/1643

8. S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.
Lokalizacja - Łódź - Śródmieście.
Osiedle Śródmieście-Wschód

178 800,00

1273/1308

9. S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.
Lokalizacja - Płyta pl. Dąbrowskiego.
Osiedle Śródmieście-Wschód

222 000,00

1255/1295

30 000,00

1135/1155

11. S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego znajduje się między
ul. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza, równolegle
do ul. Abramowskiego i ul. Tylnej.
Osiedle Katedralna

840 000,00

939/965

12. S0027 Renowacja infrastrukturalna Parku Staszica.
Lokalizacja - Park im. S. Staszica.
Osiedle Śródmieście-Wschód

820 000,00

914/936

28 690,00

879/893

206 240,00

645/660

3. S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L.
Rydygiera sp. z o.o.
Lokalizacja - Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.,
ul. Sterlinga 13.
Osiedle Śródmieście-Wschód

10. S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów
poruszających się po centrum Miasta.
Lokalizacja - skrzyżowanie ul. Narutowicza z ul. Sienkiewcza,
ul. Narutowicza z ul. Sterlinga, ul. Narutowicza z ul. POW.
Osiedle Katedralna

13. S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.
Lokalizacja - Brak konkretnej lokalizacji - wiele lokalizacji
Osiedle Katedralna
14. S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.
Lokalizacja - Pl. Pokoju.
Osiedle Śródmieście-Wschód
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15. S0025 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14, ul. Wigury
8/10.
Lokalizacja - SP 14, ul. Wigury 8/10.
Osiedle Katedralna

1 027 000,00

645/667

16. S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.
Lokalizacja - Ul. Uniwersytecka.
Osiedle Śródmieście-Wschód

7 875,00

613/641

120 000,00

523/546

18. S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul.
Narutowicza 114.
Lokalizacja - DPS, ul. Narutowicza 114.
Osiedle Śródmieście-Wschód

39 846,00

523/531

19. S0023 Rewitalizacja biblioteki szkolnej w PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Lokalizacja - Szkolna bilioteka PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Osiedle Śródmieście-Wschód

27 000,00

512/566

20. S0045 Wyposażenie pracowni techniczno-plastycznej w PG 3,
ul. Zacisze 7/9.
Lokalizacja - PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Osiedle Śródmieście-Wschód

10 620,00

508/564

5 000,00

494/512

22. S0009 Wschód Śródmieścia - Piękniejsza ul. Wierzbowa - chrońmy
zieleń.
Lokalizacja - Ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza
do ul. Pomorskiej.
Osiedle Śródmieście-Wschód

76 293,00

488/499

23. S0044 Równe chodniki na pl. Komuny Paryskiej - dla przedszkola
i obywateli Łodzi.
Lokalizacja - Pl. Komuny Paryskiej.
Osiedle Katedralna

202 000,00

462/494

24. S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.
Lokalizacja - Ul. Jaracza przy skrzyżowaniu z ul. POW
i ul. Sterlinga.
Osiedle Śródmieście-Wschód

16 800,00

451/464

25. S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica.
Lokalizacja - Park Staszica.
Osiedle Śródmieście-Wschód

27 000,00

443/465

26. S0021 Zakup komputerów i sprzętu multimedialnego dla użytkowników
filii bibliotecznej.
Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, ul. Brzeźna 10.
Osiedle Katedralna

42 800,00

424/439

27. S0038 Stowarzyszenie Rozwoju Łodzi - instalacja sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Fabryczną.
Lokalizacja - Zadanie dotyczy skrzyżowania ul. Kilińskiego
z ul. Fabryczną.

850 000,00

380/390

17. S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej
Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.
Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.
Osiedle Katedralna

21. S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii
nr 3 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej ŁódźŚródmieście, ul. Rewolucji 1905 r. nr 84.
Osiedle Śródmieście-Wschód
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Osiedle Katedralna
28. S0010 Wschód Śródmieścia - ul. Matejki bezpieczna dla pieszych i
rowerzystów.
Lokalizacja - Ul. Matejki.
Osiedle Śródmieście-Wschód

77 656,00

262/266

29. S0030 Na Osiedlu Radiostacja - wymiana nawierzchni, rekultywacja
zieleni, parkingi dla rowerów.
Lokalizacja - Ul. Tkacka 12/14.
Osiedle Śródmieście-Wschód

350 000,00

254/260

30. S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony
i sadzenia drzew w Strefie Wielkomiejskiej.
Lokalizacja - Siedziba Zarządu Dróg i Transportu.
Osiedle Katedralna

5 000,00

245/252

310 000,00

219/222

32 000,00

214/221

427 650,00

137/146

7 000,00

109/117

31. S0035 Termomodernizacja budynku Żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej
55a.
Lokalizacja - Budynek Żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a.
Osiedle Katedralna
32. S0007 Wschód Śródmieścia - ul. Jaracza - chodniki nie dla samochodów.
Lokalizacja - Chodnik na północnej stronie ul. Jaracza na odcinku
pomiędzy ul. Wierzbową i ul. Kopcińskiego.
Osiedle Śródmieście-Wschód
33. S0028 Budowa windy Dla ŁCDNiKP.
Lokalizacja - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29.
Osiedle Śródmieście-Wschód
34. S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.
Lokalizacja - Parking miejski w okolicy skrzyżowania
al. Mickiewicza z al. Kościuszki przy dawnym Pałacu Ślubów
i Urzędzie Miasta Łodzi.
Osiedle Katedralna

e) Wyniki głosowania na propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w
rejonie Widzew.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone.
Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

1.

W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na
terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.
Lokalizacja - Działka administrowana przez Publiczną Szkołę
Podstawową „Mileszki" przy ulicy Pomorskiej 437.
Osiedle Mileszki

2.

3.

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów
ważnych/
wszystkich

887 200,00

5144/5942

W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.
Lokalizacja - PG 29, ul. Jurczyńskiego 1/3.
Osiedle Widzew-Wschód

1 320 000,00

4867/5418

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

1 500 000,00

3993/4430
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Lokalizacja - Ul. Gorkiego.
Osiedle Widzew-Wschód
4.

W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.
Lokalizacja - Scena zlokalizowana będzie na terenie
administrowanym przez SP 34, ul. Ćwiklińskiej 9, w patio
pomiędzy dwoma pawilonami budynku.
Osiedle Widzew-Wschód

5.

550 000,00

3906/4350

W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami
integracyjnymi.
Lokalizacja - SP 149 z klasami integracyjnymi, ul. Tatrzańska
69a.
Osiedle Zarzew

1 499 000,00

3685/4332

6.

W0041

1 492 000,00

3360/3752

7.

W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu
dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.
Lokalizacja - Wejście główne do budynku przy ul. Ćwiklińskiej
5a oraz pas zieleni przylegający do budynku, oddzielający
budynek od ulicy.
Osiedle Widzew-Wschód

73 600,00

3293/3941

8.

W0075

Stwarzamy bezpieczne miejsce wypoczynku i zabawy w
ogrodzie przy ul. Ćwiklińskiej 5a.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób
Niepełnosprawnych, ul. Ćwiklińskiej 5a.
Osiedle Widzew-Wschód

202 680,00

3205/3839

9.

W0027

Naprawa chodników oraz miejsc postojowych usytuowanych
po obu stronach ul. Ziemowita na osiedlu Olechów.
Lokalizacja - Chodniki po obu stronach ul. Ziemowita wraz
z naprawą miejsc postojowych.
Osiedle Olechów-Janów

650 000,00

3055/3408

10.

W0088

Przyjazna „Beskidzka" z nową nawierzchnią, jako osiedlowy
„woonerf", który łączy i zaprasza.
Lokalizacja - Zadanie obejmuje utwardzenie ul. Beskidzkiej na
odcinku od ul. Marmurowej do ul. Karkonoskiej i położenie na
niej nawierzchni. Jest ono zlokalizowane na terenie działania
Osiedla „Dolina Łódki" na pograniczu z Osiedlem Nowosolna.
Osiedle Dolina Łódki

1 152 000,00

2955/3263

11.

W0002

Rowerem na Olechów i Janów. Budowa drogi dla rowerów
na ul. Przybyszewskiego.
Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego.
Osiedle Widzew-Wschód

500 000,00

2658/2728

12.

W0089

Familijny Park w dolinie Łódki jako miejsce aktywnego
wypoczynku i integracji mieszkańców łódzkich osiedli.
Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172. Miejsce realizacji zadania
obejmuje nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność
Gminy Łódź w obrębie W-3 na działkach Nr 7/17 o pow. 32 m² ,
Nr 7/18 o pow. 27,566 m² oraz Nr 7/7 o pow. 8,899 m².

678 700,00

2604/2847

Remont (wymiana) nawierzchni jezdni ulicy Bartoka wraz z
wymiana nawierzchni chodników i miejsc postojowych na
kostkę brukową.
Lokalizacja - Ul. Bartoka na długości ok. 400-500 metrów od
budynku nr 67, tj. Budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Stefana Batorego, aż do nieruchomości blok nr 443 przy ul.
Bartoka 45 zgodnie z załączoną mapką (załącznik nr 1).
Osiedle Widzew-Wschód
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Wnioskowane zadanie - utworzenie i budowa Familijnego Parku
w „Dolinie Łódki" zlokalizowane jest w kwartale ulic
Beskidzka-Iglasta-Opolska-Marmurowa, w otulinie Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, na obszarze chronionego
Krajobrazu Pradoliny Łódki.
Osiedle Dolina Łódki
„Aktywny ZARZEW!" - Osiedlowe Centrum Rekreacyjno Integracyjne.
Lokalizacja - Teren boiska przy PG 31, ul. Grota-Roweckiego 1.
Osiedle Zarzew

890 000,00

2364/2756

14. W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street
workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.
Lokalizacja - Park Podolski, obszar rekreacyjny pomiędzy
osiedlami mieszkalnymi Zarzew i Dąbrowa.
Osiedle Zarzew

165 000,00

2260/2473

13.

W0104

15.

W0068

Projekt edukacyjny - informatyka i ratownictwo 50+.
Lokalizacja - Zadanie Projekt edukacyjny - informatyka
i ratownictwo 50+ realizowane będzie na terenie osiedla Zarzew,
w dzielnicy Widzew, na terenie SP 149 z klasami integracyjnymi
w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 69a.
Osiedle Zarzew

84 791,00

2259/2741

16.

W0071

Wielofunkcyjne boisko sportowe przy SP 193 dla mieszkańców
Widzewa.
Lokalizacja - SP 193, ul. Standego 1.
Osiedle Zarzew

810 000,00

2249/2529

17.

W0099

Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji |w
Miejskiej Przychodni „Widzew".
Lokalizacja - Poradnia Rehabilitacji w Miejskiej Przychodni
„Widzew" przy al. Piłsudskiego 157.
Osiedle Stary Widzew

223 000,00

1921/2193

18.

W0079

KINO LETNIE w Parku Podolskim na osiedlach Zarzew
i Dąbrowa.
Lokalizacja - Park Podolski w Łodzi, obszar rekreacyjny
pomiędzy osiedlami Zarzew i Dąbrowa. Teren zadania jest
umieszczony na działkach W30-17/57, W30-17/44, W30-17/50,
W30-17/54, W30-17/53, W30-17/56, W30-17/37, W30-17/36,
W30-32/22, W30-35, W30- 32/17, W30-32/23, W30-41/5, W3042/1, W30-43, W30-44, W30-50/2, W30-52/11, W30- 52/21,
W30-53/2, które są własnością gminy Łódź. Lokalizację zadania
przedstawia mapa dołączona w załączniku nr 1.
Osiedle Zarzew

45 600,00

1884/2023

19.

W0098

Remont parkingu przy Miejskiej Przychodni „Widzew"
al. Piłsudskiego 157.
Lokalizacja - Parking znajduje się na zapleczu Miejskiej
Przychodni „Widzew", al. Piłsudskiego 157 (róg
ul. Niciarnianej).
Osiedle Stary Widzew

159 000,00

1661/1932

20.

W0091

Samochód osobowy combi do obsługi Miejskiej Przychodni
„Widzew", służący również do przewozu pacjentów na badania.
Lokalizacja - Miejska Przychodnia „Widzew", Piłsudskiego 157.
Osiedle Stary Widzew

65 000,00

1561/1821

21.

W0096

Informatyzacja Miejskiej Przychodni „Widzew".
Lokalizacja - Miejska Przychodnia „Widzew", al. Piłsudskiego

349 300,00

1560/1823
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157.
Osiedle Stary Widzew
22.

W0012

Wymiana ogrodzenia wokół PM 221 - Integracyjnego na osiedlu
Zarzew.
Lokalizacja - PM 221 – Integracyjne, al. Rydza-Śmigłego 38.
Osiedle Zarzew

23.

W0015

24.

28 770,00

1490/1750

Zakup książek dla czytelników Biblioteki Publicznej ŁódźWidzew.
Lokalizacja - Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, ul. Bartoka
27.
Osiedle Widzew-Wschód

160 000,00

1453/1528

W0011

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Łódź-Andrzejów.
Lokalizacja - OSP Łódź-Andrzejów
Osiedle Andrzejów

900 000,00

1430/1468

25.

W0005

Budowa kortów tenisowych, kompleksu boisk sportowych
z oświetleniem i budynkiem sanitarno-szatniowym.
Lokalizacja - Ul. Augustów 11 (między ul. Wujaka i ul.
Przybyszewskiego).
Osiedle Widzew-Wschód

1 500 000,00

1413/1456

26.

W0006

Bezkolizyjny autobus na Przybyszewskiego - wykonanie
wspólnego pasa autobusowo-tramwajowego od wiaduktu
w ciągu Przybyszewskiego do ul. Lodowej.
Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego.
Osiedle Widzew-Wschód

100 000,00

1360/1392

27.

W0020

„Aktywny park", czyli Podolski dobry na deskorolkę, rolkohokej
i bule, na odpoczynek w cieniu jabłoni.
Lokalizacja - Park Podolski, część wschodnia parku.
Osiedle Zarzew

867 000,00

1272/1330

28.

W0066

Plac STREET WORKOUT.
Lokalizacja - Park "Źródła Olechówki".
Osiedle Olechów-Janów

75 000,00

1141/1180

29.

W0112

Program dostosowawczy do wymogów dla placówki medycznej
- wymiana wykładzin podłogowych w Miejskiej Przychodni
Batory.
Lokalizacja - Przychodnia Batory, ul. Elsnera 19.
Osiedle Widzew-Wschód

291 510,00

1114/1269

30.

W0105

Nasz ZARZEW - zniesienie barier architektonicznych
w otoczeniu PG 31 przy ul. Grota Roweckiego 1.
Lokalizacja - Chodnik położony od ulicy Grota Roweckiego
wzdłuż frontu budynku PG 31, ul. Grota Roweckiego 1,
prowadzący do kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem
Trójcy Przenajświętszej, ul. Grota Roweckiego 1A.
Osiedle Zarzew

85 000,00

1076/1309

31.

W0047

Wykorytowanie i utwardzenie ul. Okólnej od ul. Łukaszewskiej
do ul. Bursztynowej; odcinek długości ok. 800 mb.
Lokalizacja - Tereny osiedla Dolina Łódki.
Osiedle Dolina Łódki

323 000,00

1025/1192

32.

W0103

Komputery dla PG 31.
Lokalizacja - PG 31, ul. Grota Roweckiego 1.
Osiedle Zarzew

25 600,00

995/1224
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33.

W0008

Rowerem przez ul. Kopcińskiego - legalnie.
Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego - skrzyżowanie z ul. Nawrot
i wiadukt nad Tuwima.
Osiedle Stary Widzew

34.

W0039

Remont i modernizacja kuchni szkolnej w SP 199.
Lokalizacja - SP 199, ul. Elsnera 8.
Osiedle Widzew-Wschód

35.

W0014

Zakup komputerów dla użytkowników Biblioteki Publicznej
Łódź-Widzew.
Lokalizacja - Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, ul. Bartoka
27.
Osiedle Widzew-Wschód

36.

W0076

Boisko wielofunkcyjne z bieżnią na terenie SP 139, przy
ul. Giewont 28.
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest teren SP 139,
mieszczącej się przy ul. Giewont 28.
Osiedle Stoki

37.

W0063

Termomodernizacja wraz z wymianą dachu strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Sikawa.
Lokalizacja - Zadanie - Termomodernizacja wraz z wymianą
dachu strażnicy realizowane byłoby na budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158/160.
Osiedle Stoki

38.

W0038

Strefa multimedialna 502.
Lokalizacja - Dom Kultury „502", ul. Gorkiego 16.
Osiedle Widzew-Wschód

39.

W0030

Bezpieczna droga pieszo-rowerowa do stacji Łódź-Stoki
z kierunku zachodniego (od centrum miasta).
Lokalizacja - Obok wiaduktu znajdującego się w ciągu ulicy
Pomorskiej, od końca projektowanej drogi rowerowej kończącej
się przy skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Konstytucyjnej do stacji
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Łódź- Stoki.
Osiedle Stoki

40.

W0093

41.

10 700,00

923/942

256 900,00

917/994

98 000,00

897/952

1 270 000,00

860/907

292 000,00

847/878

75 000,00

807/875

1 020 000,00

743/763

Unowocześnienie placu zabaw w Parku Źródliska I.
Lokalizacja - Park Źródliska, istniejący plac zabaw w parku
od strony ul. Fabrycznej.
Osiedle Stary Widzew

220 000,00

730/755

W0094

Lustra sferyczne na skrzyżowaniach dróg samochodowych
z drogami rowerowymi wzdłuż Piłsudskiego.
Lokalizacja - Północna strona ul. Piłsudskiego skrzyżowania
z ulicami Wodna, Wysoka, Nowa, Szpitalna.
Osiedle Stary Widzew

10 000,00

718/731

42.

W0028

Naprawa ul. Skalnej na odcinku między ulicami Kasprowy
Wierch, a Dębowskiego.
Lokalizacja - Ulica Skalna od skrzyżowania z ul. Kasprowy
Wierch do skrzyżowania z ul. Dębowskiego.
Osiedle Stoki

480 000,00

699/728

43.

W0070

„Fitpark" - siłownia plenerowa.
Lokalizacja - Park Widzewski.
Osiedle Stary Widzew

66 000,00

699/742

44.

W0085

Łatwe przejście - utworzenie kładek z ułatwieniami dla wózków,
rowerów, osób starszych i matek z dziećmi.

500 000,00

698/708
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Lokalizacja - Obszar realizacji działania będzie w zakresie
następujących działek znajdujących się na Widzewie Olechowie:
numer działki W35-37/14, W35-214/1.
Osiedle Olechów-Janów
45.

W0052

Remont amfiteatru i urządzenie miejsca grillowego w Parku
im. R. Baden-Powella.
Lokalizacja - Park im. R. Baden-Powella ul. Niciarniana/
Małachowskiego.
Osiedle Stoki

536 000,00

684/705

46.

W0024

Zagospodarowanie terenu po wschodniej stronie ul. Lodowej
na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Milionowej.
Lokalizacja - Przedmiotowe zadanie dotyczyło działek nr:
400/51, 542/62, 542/34, 542/35, 630/1, 543/2, 543/3, 542/74,
542/75, 542/76, 542/77, 542/78, 542/37, 595/1, 609/10, 610/5,
611/1, 612/1, 542/48, 542/42, 542/60, 529/85, 629/108 (obręb
W-21), zlokalizowanych na Osiedlu Widzew Wschód. Działki
nr: 542/35, 542/74, 542/75, 542/76, 542/77, 542/78, 542/60,
629/85 nie posiadają ustalonego właściciela, w związku z tym
nie mogą być przeznaczone pod inwestycję.
Osiedle Widzew-Wschód

869 000,00

682/700

47.

W0060

„Bezpieczny chodnik".
Lokalizacja - SP 33, ul. Lermontowa 7.
Osiedle Widzew-Wschód

143 800,00

666/692

48.

W0029

Bezpiecznie na rowerze ulicą Edwarda.
Lokalizacja - Od przejazdu kolejowego wzdłuż ul. Edwarda
po stronie wschodniej omijając istniejący przystanek
autobusowy.
Osiedle Mileszki

768 200,00

664/691

49.

W0036

WORKOUT PARK WIDZEW, sprawdź:
www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja - Park im. R. Baden Powella w pobliżu Hali
Parkowej, lokalizacja geograficzna: 51,770243/19,499604.
Osiedle Stoki

43 500,00

651/669

50.

W0086

Bezpieczna droga do szkoły.
Lokalizacja - Osiedle Olechów-Janów.
Osiedle Olechów-Janów

200 000,00

601/612

51.

W0051

Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
przez ul. Kopcińskiego przy ul. Nawrot.
Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego na wysokości skrzyżowania
z ul. Nawrot (w pobliżu Łódzkiego Oddziału NFZ, Sądu
Rejonowego, PG 28. PM 224).
Osiedle Stary Widzew

400 000,00

586/604

52.

W0025

Remont i modernizacja istniejącej infrastruktury
powierzchniowej na działkach miejskich: 641/14 i 556/1
w obrębie W-21.
Lokalizacja - Tereny miejskie położone między ul. Milionową,
„widzewską górką", parafią św. A. Chmielowskiego i terenem
SP 114.
Osiedle Widzew-Wschód

925 350,00

573/593

53.

W0057

Wybudowanie oświetlenia terenów miejskich, na których
położony jest chodnik promenadowy.
Lokalizacja - Zadanie byłoby realizowane na terenach gminnych,
na których położony jest chodnik promenadowy prowadzący

339 480,00

567/587
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od ul. Przybyszewskiego do Milionowej w kierunku TESCO.
Osiedle Widzew-Wschód
54.

W0003

Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych w ciągu
ul. Przybyszewskiego na skrzyżowaniu z ul. Haška.
Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego, ul. Haška.
Osiedle Widzew-Wschód

10 000,00

555/598

55.

W0050

Uruchomienie bezprzewodowej sieci internetowej dla
mieszkańców Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego DPS.
Lokalizacja - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom
Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 255/267.
Osiedle Zarzew

63 552,24

531/557

56.

W0045

Stary Widzew od Nowa - remont ul. Miedzianej
od Przędzalnianej do Wysokiej wg potrzeb mieszkańców:
miejsca parkingowe, zieleń, ulica do życia.
Lokalizacja - Odcinek ul. Miedzianej od Przędzalnianej
do Wysokiej.
Osiedle Stary Widzew

950 000,00

501/517

57.

W0064

Zagospodarowanie terenu zielonego przy zbiegu ulic Gajcego
i Zakładowej.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Gajcego i Zakładowej
i Przylesie działka nr W40-677/2 o powierzchni 0,157 h.
Osiedle Andrzejów

30 000,00

499/521

5 100,00

492/514

58. W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.
Lokalizacja - Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5,
ul. Wilcza 7.
Osiedle Stary Widzew
59.

W0049

LOKALNA KAWIARENKA INTERNETOWA 60+.
Lokalizacja - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom
Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267.
Osiedle Zarzew

75 554,00

492/514

60.

W0081

Budowa przyjaznego dzieciom środowiska do zabaw i nauki
poprzez odnowienie parkietów w salach dydaktycznych PM 146
Zarzew.
Lokalizacja - PM 146, ul. Morcinka 3.
Osiedle Zarzew

60 000,00

485/517

61.

W0061

Parkingi dla Janowa – miejsca postojowe przy ulicach
Podbipięty – Juranda ze Spychowa.
Lokalizacja - Widzew, Janów, Osiedle Sienkiewiczowskie, ulice
Podbipięty – Juranda ze Spychowa.
Osiedle Olechów-Janów

603 000,00

469/477

62.

W0040

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy PG 28.
Lokalizacja - PG 28, ul. Kopcińskiego 54.
Osiedle Stary Widzew

1 335 000,00

452/473

63.

W0072

Budowa parkingu przy SP 204.
Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.
Osiedle Andrzejów

133 700,00

451/471

64.

W0042

„STOP ZWOLNIENIOM Z WF W XXIII LO" - dzięki
remontowi sali gimnastycznej oraz stworzeniu siłowni i sali
fitness.
Lokalizacja - XXIII LO, al. Piłsudskiego 159.
Osiedle Stary Widzew

203 400,00

444/479
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65.

W0056

Wybudowanie oświetlenia terenów miejskich, na których
położona jest ulica wewnętrzna.
Lokalizacja - Zadanie byłoby realizowane na terenach gminnych
na których położona jest ulica wewnętrzna łącząca ul. Haśka z
ul. Milionową.
Osiedle Widzew-Wschód

276 000,00

419/434

66.

W0046

Bezpieczna i zielona ulica dla wszystkich – remont ulicy
Miedzianej od Wodnej do Wysokiej z uwzględnieniem potrzeb
uczniów SP i mieszkańców okolicy.
Lokalizacja - Ul. Miedziana, odcinek od Wodnej do Wysokiej.
Osiedle Stary Widzew

950 000,00

411/430

67.

W0087

Parkowanie w pasie jezdni - bezpiecznie i tanio.
Lokalizacja - Osiedle Olechów-Janów, ulice osiedlowe, miejsca
parkingowe przy jezdni i na jezdni.
Osiedle Olechów-Janów

500 000,00

408/418

68.

W0048

Piknik integracyjny.
Lokalizacja - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom
Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267.
Osiedle Zarzew

29 500,00

386/404

69.

W0034

Remont i modernizacja obiektu Żłobka 7 przy ul. Szpitalnej 11
w postaci docieplenia ścian, docieplenia dachu, wymiany c. o.
Lokalizacja - Żłobek 7, ul. Szpitalna 11.
Osiedle Stary Widzew

700 000,00

383/396

70.

W0055

Kolorowa szatnia w SP 170 - w tych podziemiach nie straszy.
Lokalizacja - Szatnia uczniowska usytuowana jest w piwnicy
SP 170, ul. Miedziana 1/3.
Osiedle Stary Widzew

218 000,00

383/417

71.

W0082

Stowarzyszenie Rozwoju Łodzi - budowa chodnika wzdłuż
ul. Strykowskiej, na odcinku od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.
Lokalizacja - Obszar realizacji zadania: odcinek ul. Strykowskiej
między ul. Stasia-Herbową a ul. Łupkową. Nr działek: B2077/46, B20-77/38, B20-77/33.
Osiedle Dolina Łódki

830 000,00

361/503

72.

W0058

Remont i modernizacja części budynku wraz z wymianą
ogrodzenia i nawierzchni PSM I st. im. A. Tansmana.
Lokalizacja - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia,
ul. Szpitalna 5/7.
Osiedle Stary Widzew

479 000,00

357/378

73.

W0059

Remont ogrodzenia i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych
Żłobka 29, ul. Gogola 9.
Lokalizacja - Żłobek 29, ul. Gogola 9.
Osiedle Widzew-Wschód

38 000,00

324/333

74.

W0043

Równo chodnikiem pośród drzew - wymiana chodnika między
szkołą podstawową a przedszkolem na ul. Szpitalnej.
Lokalizacja - Chodnik i trawnik pomiędzy działkami Szpitalna 9
i Szpitalna 11.
Osiedle Stary Widzew

165 600,00

320/333

75.

W0074

Modernizacja infrastruktury wokół wieżowca przy ul. Wodnej
33-47 - chodniki, miejsca parkingowe, podjazd dla
niepełnosprawnych, zieleń.
Lokalizacja - Teren wokół wieżowca przy ul. Wodnej 33/47.
Osiedle Stary Widzew

1 031 384,00

320/331
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76.

W0010

Wysoki żywopłot odseparowujący część Parku nad Jasieniem
od zgiełku al. Piłsudskiego.
Lokalizacja - Część parku nad Jasieniem zlokalizowana
przy al. Piłsudskiego 131 (obok ulicy Paryskiej).
Osiedle Stary Widzew

77.

W0062

Budowa ul. Piasta Kołodzieja na odcinku 90 metrów na północ
od ul. Zakładowej na osiedlu Olechów-Janów.
Lokalizacja - Ul. Piasta Kołodzieja.
Osiedle Olechów-Janów

78.

W0022

Remont ulicy Szafera.
Lokalizacja - Ul. Szafera.
Osiedle Widzew-Wschód

79.

W0090

Modernizacja szatni uczniowskiej SP 12.
Lokalizacja - Szatnia uczniowska usytuowana w piwnicy SP 12,
ul. Jurczyńskiego 1/3.
Osiedle Widzew-Wschód

80.

W0111

Wykonanie dokumentacji i budowa dalszej części chodnika
w ul. Grabińskiej.
Lokalizacja - Ul. Grabińska od lasu do granic miasta.
Osiedle Nowosolna

81.

W0100

82.

7 000,00

315/326

450 000,00

315/320

1 260 000,00

297/308

506 192,21

297/303

1 150 000,00

288/296

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Hetmańskiej i Zagłoby.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Hetmańskiej i Zagłoby.
Osiedle Olechów-Janów

442 800,00

287/293

W0097

Poprawa wyglądu wewnętrznego Miejskiej Przychodni
„Widzew".
Lokalizacja - Miejska Przychodnia „Widzew", al. Piłsudskiego
157.
Osiedle Stary Widzew

160 000,00

282/291

83.

W0069

SZKOLNO - OSIEDLOWE CENTRUM SPORTOWE.
Lokalizacja - II LO, ul. Nowa 11/13.
Osiedle Stary Widzew

80 000,00

281/290

84.

W0023

Wymiana ogrodzenia i remont ciągów komunikacyjnych
w Żłobku 6.
Lokalizacja - Żłobek 6, ul. Elsnera 12.
Osiedle Widzew-Wschód

72 000,00

278/283

85.

W0107

Budowa placu zabaw wraz z nasadzeniami i dodatkową
infrastrukturą na ul. Milionowej w pobliżu ul. Częstochowskiej
64.
Lokalizacja - Ul. Milionowa 105/107 działka nr 96/1, Milionowa
b/n działka 1/50 oraz fragment działki 1/41 po przeciwnej stronie
ulicy Milionowej wraz z przejściem dla pieszych łączącym te 2
części (lokalizacja przejścia i progów na działce 1/63).
Osiedle Zarzew

400 000,00

251/261

86.

W0101

Utwardzenie ul. Szancera asfaltem.
Lokalizacja - Ul. Szancera.
Osiedle Andrzejów

817 600,00

236/243

87.

W0033

Remont ogrodzenia, remont ciągów komunikacyjnych.
Lokalizacja - Żłobek 7, ul. Szpitalna 11.
Osiedle Stary Widzew

120 000,00

230/240

88.

W0037

Wytyczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych

257 500,00

223/230
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oraz wymiana chodnika przy ul. Łęczyckiej 4/6/8.
Lokalizacja - Ul. Łęczycka od ul. Milionowej do ul. Rawskiej
(wzdłuż bloku na ul. Łęczyckiej 4/6/8).
Osiedle Zarzew
89.

W0102

Budowa nowej, asfaltowej jezdni z podbudową oraz chodników
na ul. Sędziwoja w szlaku obecnej drogi gruntowej.
Lokalizacja - Ul. Sędziwoja.
Osiedle Andrzejów

342 500,00

217/225

90.

W0009

Termomodernizacja budynku Zakładu Psychoterapii Uzależnień
w miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała
Chylińskiego.
Lokalizacja - Ul. Niciarniana 41
Osiedle Stary Widzew

610 000,00

215/226

91.

W0108

Szkolimy i wychowujemy poprzez rugby - wzorujemy się
na najlepszych.
Lokalizacja - Obiekty sportowe w Szkole Mistrzostwa
Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi przy
ul. Milionowej 12.
Osiedle Zarzew

35 000,00

152/155

92.

W0032

Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz chodników
na ul. Lewarowej od ul. Nowogrodzkiej do Czechosłowackiej,
długości 100 m.
Lokalizacja - Zadanie ma być zrealizowane w dzielnicy Łódź Widzew na ul. Lewarowej pomiędzy ul. Nowogrodzką
a Czechosłowacką.
Osiedle Stoki

360 000,00

143/155

f) Wyniki głosowania na propozycje zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone.
Koszt
po weryf.

Liczba głosów
ważnych/
wszystkich

1. L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa
przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.
Lokalizacja - Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród
Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.

2 500 000,00

11642/11987

2. L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy
wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego.

2 500 000,00

10438/10631

3. L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku
przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź,
ul. Pojezierska 45-51.
Lokalizacja - Nieruchomość stanowiąca własność Urzędu Miasta
Łodzi położona przy ulicy Pojezierskiej 45-51.

2 468 946,00

9536/10001

450 000,00

9120/9288

Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

4. L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.
Lokalizacja - ul. Wólczańska od Potza do Skrzywana,
ul. Wydawnicza od Tuwima do wjazdu do centrum handlowego
(działka 34/28), Żeromskiego od Kopernika do Mickiewicza,
ul. 11 Listopada od dz. 60/24 do dz. 60/68, ul. Wyszyńskiego
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od Bandurskiego do Retkińskiej, ul. Puszkina od Ronda
Sybiraków do Andrzejewskiej, ul. Obywatelska od Nowe Sady
do Włókniarzy, ul. Łąkowa od Kopernika do Mickiewicza,
ul. Skłodowskiej-Curie (kontrapas) od Żeromskiego
do Strzelców Kaniowskich, al. Waltera-Janke od Wyszyńskiego
do Pienistej, ul. Konstytucyjna od Pomorskiej
do Małachowskiego, ul. Narutowicza od Konstytucyjnej
do Krzywickiego, ul. Pankiewicza - "sierżanty rowerowe"
na odcinku Wojska Polskiego-Sporna, pasy ruchu od Spornej
do al. Palki, ul. Kaczeńcowa od Aleksandrowskiej do Rojnej,
ul. Kusocińskiego od Armii Krajowej do Retkińskiej wymalowanie "sierżantów rowerowych", al. Kościuszki
od Żwirki do Radwańskiej, ul. Wróblewskiego od Politechniki
do Wólczańskiej, ul. Kasprzaka od Legionów do Srebrzyńskiej,
ul. Skłodowskiej-Curie/Struga od Gdańskiej do Kościuszki,
al. Kościuszki od Struga do Mickiewicza - wymalowanie
"sierżantów rowerowych", ul. Kościuszki od Mickiewicza
do Radwańskiej - wymalowanie "sierżantów rowerowych",
al. 1 Maja od Włókniarzy do Wólczańskiej, ul. Milionowa
od Przędzalnianej do al. Rydza -Śmigłego" - sierżanty
rowerowe", ul. Pomorska od Konstytucyjnej do Poronińskiej,
ul. Przędzalniana od Piłsudskiego do Tuwima" - sierżanty
rowerowe", ul. Śląska od Rzgowskiej do Kilińskiego,
ul. Żeromskiego od 6 Sierpnia do Zielonej, al. Unii od PKP Łódź
Kaliska do Konstantynowskiej, ul. Strażacka od Rzgowskiej
do Królewskiej.
5. L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum
stacjonarnego.
Lokalizacja - PAŁAC - hospicjum stacjonarne dla dzieci
(Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87.

93 725,28

7296/7491

6. L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla
nietoperzy w każdym łódzkim parku.
Lokalizacja - Park Podolski po obu stronach ul. Tatrzańskiej,
Park Julianowski, Park Ocalałych, Park Szarych Szeregów,
Park Helenów, Park Staromiejski, Park im. S. Żeromskiego
(Kaczeńcowa-Rojna), Park im. J. Poniatowskiego, Park
im. M. Klepacza, Park na Zdrowiu (dawny Park Ludowy), Park
im. S. Staszica, Park im. J. Matejki, Park im. H. Sienkiewicza,
Park im. S. Moniuszki, Pasaż Abramowskiego, Park przy
ul. Leczniczej, dawny Park im. Hibnera, Park im. W. Reymonta
(ul. Przybyszewskiego/Piotrkowska/Milionowa), Park Sielanka
(Rondo Lotników Lwowskich/Cieszkowskiego/Pabianicka),
Park przy ul. Skrzywana, Park im. J. Piłsudskiego, Park 3 Maja,
Park Źródliska, Park nad Jasieniem, Park im. J. Kilińskiego, Park
im. gen. M. Zaruskiego.

48 000,00

6778/6917

375 000,00

6336/6602

80 000,00

6248/6389

1 700 000,00

6225/6409

1 000 000,00

6155/6276

7. L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji)
w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.
Lokalizacja - Straż Miejska w Łodzi, Oddział Prewencji.
8. L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki.
9. L0059 Miejska plaża w centrum miasta.
Lokalizacja - Okolice kwartału ulic: Tymienieckiego,
Przędzalniana, Milionowa i al. Śmigłego-Rydza.
10. L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania
bezdomności zwierząt w Łodzi.
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Lokalizacja - Miasto Łódź.
11. L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
Lokalizacja - Ul. Wycieczkowa 103.

425 000,00

6019/6139

12. L0030 Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - I etap.
Lokalizacja - Ul. Zacna, działka nr 277/6 obręb G-43.

1 530 000,00

5706/5905

13. L0127 Zakup sprzętu do wypożyczalni dla osób objętych opieką
hospicjum domowego.
Lokalizacja - Miasto Łódź.

194 250,00

5346/5707

1 110 000,00

5297/5413

300 000,00

5112/5211

16. L0116 Budowa Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci
Niepełnosprawnych (niewidomych i słabowidzących)
„Na Dziewanny".
Lokalizacja - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6,
ul. Dziewanny 24.

2 101 600,00

5087/5343

17. L0040 Remont ul. Przędzalnianej od ul. Przybyszewskiego do al. Rydza
Śmigłego.
Lokalizacja - Ul. Przędzalniana na odcinku od ul.
Przybyszewskiego do al. Rydza Śmigłego.

2 471 193,00

5062/5514

18. L0144 Strefa Kultury Kina Charlie: Rewitalizacja budynku Kina
Charlie wraz z podwórkiem na posesji Piotrkowska 203/205
oraz zaadoptowanie go dla potrzeb seniorów oraz osób
niepełnosprawnych - I etap.
Lokalizacja - Nieruchomość przy Piotrkowskiej 203/205.
Rewitalizacja dotyczy całości budynku położonego w oficynie
posesji 203/205 oraz podwórka pod adresem 203/205. Jest to
zabytkowy budynek, wpisany do rejestru Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Budynek, poza doraźnymi remontami,
nie był remontowany od 80 lat. W budynku tym znajdują się:
na parterze Polski Czerwony Krzyż oraz na niższym parterze
Dom Dziennego Pobytu (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
a na piętrze znajduje się siedziba kina Charlie, prężnie
działającego Stowarzyszenia „Łódź Filmowa", Młodzieżowej
Akademii Filmowej, Fundacji Miasto Kultury.

1 782 600,00

4753/4853

19. L0014 Wodny plac zabaw nad stawem Zgierska.
Lokalizacja - Północna część stawu Zgierska znajdującego się
po drugiej stronie ul. Zgierskiej obok Parku Julianowskiego
oraz budynek przy Zgierskiej 139a.

1 705 000,00

4600/4707

90 000,00

4457/4534

14. L0029 „Przyjazny Dom Dziecka" - przebudowa budynku
gospodarczego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
socjalizacyjnego.
Lokalizacja - Dom Dziecka l, ul. Aleksandrowska 123. Na
działce poza budynkiem Domu Dziecka znajdują się dwa
budynki gospodarcze. Jeden z nich może zostać przekształcony
na budynek zamieszkania zbiorowego. Działka, na której
planowana jest inwestycja jest terenem zagospodarowanym,
ogrodzonym i uzbrojonym.
15. L0021 Zadbany Park Julianowski.
Lokalizacja - Park Julianowski im. A. Mickiewicza.

20. L0031 Wykonanie niezbędnych napraw i zabezpieczeń najstarszych
zabytkowych drewnianych budynków w Łodzi - kapliczek
w Lesie Łagiewnickim.
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Lokalizacja - ul. Wycieczkowa 77.
21. L0020 Las Łagiewnicki – strefą wypoczynku.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki.

100 000,00

4277/4379

22. L0010 Zielone dla pieszych i rowerzystów przed samochodami.
Lokalizacja - Każde skrzyżowanie w Łodzi z sygnalizacją
świetlną nieobjęte pracami w ramach budowy Obszarowego
Systemu Sterowania Ruchem.

100 000,00

4118/4184

23. L0019 Oznaczenie przejazdów rowerowych w mieście kolorem
czerwonym dla zwiększenia bezpieczeństwa.
Lokalizacja - Zgierska, Sikorskiego, Łagiewnicka, Julianowska,
al. Włókniarzy, Jana Pawła II, Pabianicka, Rudzka, Retkińska,
Konstantynowska – Zoo, Srebrzyńska, Drewnowska, Zachodnia,
Warszawska/Skrzydlata, Niciarniana, Lodowa, Rondo
Inwalidów, Rondo Sybiraków, Przybyszewskiego, Rokicińska,
Józefiaka/al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, Hetmańska,
Bandurskiego/Karolewska, Palki/Strykowska, W.
Polskiego/Brzezińska.

220 000,00

4117/4161

24. L0012 Budowa ścieżki zdrowia w Parku na Zdrowiu
oraz zagospodarowanie miejsca na grill.
Lokalizacja - Park na Zdrowiu.

156 000,00

4030/4115

2 500 000,00

3782/3890

26. L0125 Zaczarowany ogród - plac zabaw w Domu Dziecka dla Dzieci
Chorych Fundacji „Dom w Łodzi".
Lokalizacja - ul. Wierzbowa 13.

120 000,00

3776/3905

27. L0022 Stop zaśmiecaniu Łodzi! Stop oblepianiu słupów i rynien
ulotkami kredytów!
Lokalizacja - Całe miasto.

120 000,00

3663/3718

28. L0033 WORKOUT PARK na Zdrowiu, sprawdź:
www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja - Północna część Parku im. J. Piłsudskiego
(Zdrowie) za Lunaparkiem, lokalizacja geograficzna: 51,
771787/19, 412867.

72 500,00

3555/3741

29. L0072 Utworzenie „Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji
Nieba" w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym
w Łodzi.
Lokalizacja - Budynek i taras widokowy na dachu budynku
Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznego im. A. Sternfelda, ul.
Pomorska 16.

595 000,00

3359/3432

30. L0129 Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną
trawą przy ul. Kusocińskiego 157.
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 157.

2 500 000,00

3331/3681

31. L0039 Budowa parkingu dla pacjentów SP ZOZ MSW w pasie
drogowym ul. Źródłowa.
Lokalizacja - 82/20; 82/46 obręb B-54.

350 000,00

3308/3642

32. L0105 Montaż windy zewnętrznej dla dzieci niepełnosprawnych
uczących się w PG 43 ul. Powszechna 15.
Lokalizacja - Budynek PG 43, przy ul. Powszechnej 15,
przy wejściu do szkoły od ul. Wdzięcznej.

500 000,00

3283/3396

25. L0054 MotoPark Łódź - płyta poślizgowa doskonalenia jazdy.
Lokalizacja - Teren przy lotnisku Lublinek.

138

33. L0063 Przystanki na dwa tramwaje: al. Kościuszki/Struga.
Lokalizacja - Al. Kościuszki: - peron Kościuszki/Struga
w kierunku północnym, - peron Kościuszki/Struga w kierunku
południowym.

560 000,00

3077/3142

34. L0149 Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne „Sport strefa 21"
w XXI LO.
Lokalizacja - Teren boiska szkolnego XXI LO u zbiegu ulic
Kopernika i Wólczańskiej. Teren jest otoczony z wszystkich
stron budynkiem szkoły i kamienicami, a od strony zachodniej
budynkiem Teatru Studyjnego. Dojazd do boiska jest od strony
ul. Wólczańskiej.

1 177 700,00

3008/3272

35. L0055 MotoPark Łódź - tor kartingowy CIK-FIA.
Lokalizacja - Teren przy lotnisku Lublinek.

2 500 000,00

2978/3043

30 000,00

2929/3030

37. L0050 Wypoczywaj wygodnie w Ogrodzie Botanicznym - wymiana
ławek parkowych.
Lokalizacja - Ogród Botaniczny - ul. Krzemieniecka 36/38.

115 000,00

2901/2966

38. L0018 Tablice informacyjne na łódzkich tramwajach.
Lokalizacja - Tramwaje należące do MPK.

900 000,00

2776/2824

2 500 000,00

2733/2796

40. L0066 Po pierwsze, bezpieczeństwo - zwiększenie patroli Straży
Miejskiej na osiedlach i w miejscach niebezpiecznych.
Lokalizacja - Zadanie dotyczy przestrzeni całej Łodzi.

571 444,48

2716/2758

41. L0124 Prowadzenie Punktu Wsparcia Społecznego.
Lokalizacja - Miasto Łódź.

193 800,00

2642/2963

42. L0138 Woonerf na ul. Stefanowskiego.
Lokalizacja - Ul. Stefanowskiego na odcinku od ul. Skorupki
do ul. Radwańskiej.

1 748 500,00

2624/2647

43. L0007 Psy Ratownicze - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
Łodzi, modernizacja remizy OSP GRS.
Lokalizacja - Budynek oraz plac manewrowy OSP, Grupy
Ratownictwa Specjalistycznego Łódź - Jędrzejów,
ul. Tomaszowska 85.

392 303,00

2502/2561

44. L0142 Rewitalizacja terenów Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Lokalizacja - Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

579 200,00

2424/2459

45. L0120 Przytulna Okólna - dostosowanie ulicy okalającej Las
Łagiewnicki do bezpiecznego użytkowania przez pieszych,
rowerzystów, kierowców i zwierzynę leśną.
Lokalizacja - Północnowschodnia część terenu Łodzi, odcinek
około 2 250 m ul. Okólnej rozpoczyna się na skrzyżowaniu
ze Strykowską i przebiega w kierunku północnozachodnim
do skrzyżowania z ul. Żółwiową (na styku ul. Okólnej ze ścianą
rozległego kompleksu Lasu Łagiewnickiego o pow. 1 205,45 ha
po jej zachodniej stronie), obejmując skrzyżowania z ulicami
Łodzianka i Moskule.

190 000,00

2418/2555

36. L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki
21 (etap 1).
Lokalizacja - Hala Sportowa MOSiR, ul. Skorupki 21.

39. L0083 ZIELONE PATIO MIEJSKIE - bezpieczna strefa rekreacji,
aktywności, spotkań. Rewitalizacja podwórek Piotrkowskiej 113,
115/119 będących przedłużeniem Pasażu Schillera.
Lokalizacja - Podwórka przy ul. Piotrkowskiej 113 i 115/119.
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46. L0035 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Waltera-Janke
oraz Bandurskiego - od ul. Pienistej do ul. Krzemienieckiej.
Lokalizacja - Ulice: Waltera-Janke oraz Bandurskiego od ul. Pienistej do ul. Krzemienieckiej.

2 300 000,00

2396/2444

58 500,00

2280/2316

48. L0038 Remont kładki dla pieszych nad al. Politechniki (na wysokości
Hali Sportowej).
Lokalizacja - Al. Politechniki, na wysokości numeru 3, Park
im. M. Klepacza.

400 000,00

2272/2290

49. L0104 Budowa parkingu wzdłuż ul. Lodowej na wysokości cmentarza
"Zarzew".
Lokalizacja - Miejsce w którym obecnie parkują samochody
(parking) po stronie wschodniej ul. Lodowej na wysokości
cmentarza „Zarzew" p.w. św. Anny.

802 000,00

2209/2243

50. L0100 Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia 9
przy ul. Libelta 16.
Lokalizacja - Budynek Przychodni Zdrowia 9 przy ul. Libelta
16.

230 000,00

2050/2243

51. L0051 Skatepark w centrum Łodzi - aktywizacja dzieci i młodzieży.
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego, pomiędzy ulicami
Kilińskiego i Sienkiewicza w miejscu dzikiego i zaniedbanego
boiska. Dokładne koordynaty: 51.754222, 19.469255

900 000,00

2039/2095

2 500 000,00

1968/1991

129 195,00

1962/2061

19 000,00

1875/2110

55. L0080 Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do Muzeum
Kinematografii i do Parku Źródliska.
Lokalizacja - Fragment Placu Zwycięstwa - ulica łącząca
ul. Targową z al. Piłsudskiego, zlokalizowana wzdłuż posesji
pl. Zwycięstwa 1 i 2.

2 500 000,00

1831/1851

56. L0110 Aktywizacja Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej docieplenie oraz podłączenie instalacji grzewczej
w zabytkowych drewnianych domach.
Lokalizacja - Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej na
terenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska
282.

886 096,00

1811/1928

57. L0145 Street Workout w Parku Staromiejskim.
Lokalizacja - Zielona przestrzeń Parku Staromiejskiego.

140 400,00

1783/1824

58. L0113 Termomodernizacja budynku Przychodni 1 przy ul. Bydgoskiej
17/21.
Lokalizacja - Budynek Przychodni Zdrowia l

260 000,00

1666/1842

47. L0024 Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków
turystycznych miasta Łodzi (pieszych i rowerowych).
Lokalizacja - Całe miasto.

52. L0111 Przebudowa ul. Krakowskiej część pierwsza od numeru 100
do ul. Złotno.
Lokalizacja - Fragment ul. Krakowskiej od numeru 100
do ul. Złotno.
53. L0109 „Bona dla Seniora" - usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób
w wieku senioralnym.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
54. L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami
dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.
Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
52/54.
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przy ul. Bydgoskiej 17/21.
59. L0064 Częściowy remont budynku DDPON (remont tarasów)
przy ul. Rojnej 18a.
Lokalizacja - ul. Rojna 18a, MOPS - IWPS, Dom Dziennego
Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.

53 000,00

1664/1760

1 750 000,00

1662/1701

61. L0047 Remont posadzki hali sportowej Klubu Sportowego „Społem".
Lokalizacja - Wielofunkcyjna hala Klubu Sportowego „Społem"
przy ul. Północnej 36. Obiekt jest własnością Miasta, klub
korzysta z niego na podstawie umowy dzierżawy. K.S. „Społem"
mieści się w zabytkowym kompleksie Parku Helenowskiego.

400 000,00

1555/1597

62. L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających
w łódzkich szpitalach dziecięcych.
Lokalizacja - ICZMP - oddziały dziecięce, Ośrodek Pediatryczny
im. Dr J. Korczaka, Centrum Leczenia Chorób Płuc i
Rehabilitacji w Łodzi - oddział dziecięcy, Szpital kliniczny nr 4
im. Marii Konopnickiej.

10 500,00

1464/1495

63. L0069 Międzypokoleniowy festiwal muzyczny - największa impreza
muzyczna w mieście.
Lokalizacja - Plac Wolności.

1 250 000,00

1438/1487

64. L0034 Budowa drogi rowerowej - ul. Pienista; remont chodnika
w ul. Pienistej.
Lokalizacja - Ul. Pienista na odcinku od ul. Waltera-Janke
do ul. gen. Maczka.

2 350 000,00

1373/1402

65. L0151 Z psem bezpieczniej.
Lokalizacja - Ul. Łagiewnicka 305.

1 446 000,00

1369/1482

66. L0087 Zielone torowisko - Łódzki Tramwaj Regionalny.
Lokalizacja - Torowisko Łódzkiego Tramwaju Regionalnego
na odcinku Mickiewicza - Lutomierska.

2 025 000,00

1332/1348

67. L0044 Łódzcy Mali Mistrzowie.
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w łódzkich szkołach
podstawowych.

217 000,00

1205/1231

68. L0107 Skwer miejski Wólczańska-Struga.
Lokalizacja - Północnozachodni narożnik skrzyżowania ulic:
Wólczańska i A. Struga.

369 430,50

1162/1183

69. L0148 Odkrywanie naukowych pasji. Budowanie robotów
oraz warsztaty i eksperymenty fizyczne w każdej szkole.
Lokalizacja - Szkoły podstawowe i gimnazja w Łodzi.
Szczegółowe lokalizacje będą uzgadniane po zatwierdzeniu
projektu z władzami placówek na poszczególnych osiedlach.

37 440,00

1134/1155

70. L0074 Pierwsza pomoc raz, dwa, trzy - umiesz ją i Ty.
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie wybranych
placówek kulturalnych i oświatowych, a także na terenach
otwartych należących do miasta (parki, place, ulice).

33 000,00

1126/1140

71. L0058 Grajmy częściej hejnał Łodzi.
Lokalizacja - Piotrkowska 104, Urząd Miasta Łodzi.

93 600,00

1099/1125

1 264 400,00

1082/1099

60. L0150 Podwórzec miejski (woonerf) na ul. Solnej.
Lokalizacja - Ul. Solna na odcinku: Pomorska-Północna wraz
z parkingiem przy ul. Północnej.

72. L0057 Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Księżym Młynie
przy SP 29.
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Lokalizacja - SP 29, ul. Przędzalniana 70. Zadanie realizowane
będzie na ogrodzonym terenie boiska szkolnego i dziedzińca
szkoły (dawnego elizjum należącego do Karola Scheiblera miejsca wypoczynku robotników łódzkich fabryk).
73. L0117 Akademia koszykówki i siatkówki.
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w wybranych szkołach
podstawowych na terenie miasta Łodzi. Autorzy projektu
wytypowali szkoły, dysponujące infrastrukturą pozwalającą na
prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, ukierunkowanych na
koszykówkę i siatkówkę. Szkoły te udostępnią sale
gimnastyczne dla potrzeb projektu w wymiarze 4 godzin
lekcyjnych tygodniowo. Są to szkoły, których organem
prowadzącym jest Miasto Łódź.

184 000,00

1065/1081

74. L0131 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA - skrzyżowanie ulic Unii
Lubelskiej / Srebrzyńska.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Unii Lubelskiej / Srebrzyńska.

445 000,00

1027/1045

60 000,00

855/871

76. L0121 Remont chodników na ul. Tymienieckiego.
Lokalizacja - Ul. Tymienieckiego na wysokości Księżego
Młyna, odcinek o długości 300 metrów od skrzyżowania
z ul. Przędzalnianą.

1 191 000,00

825/829

77. L0106 Cykl bezpłatnych ekologicznych warsztatów plastycznych dla
uczniów publicznych szkół podstawowych z terenu Łodzi.
Lokalizacja - Łódź (Publiczne Szkoły Podstawowe, Pracownie
Artystyczne, Muzea, Domy Kultury).

1 461 660,00

812/854

78. L0077 Czyste powietrze w bezpiecznym mieście - poprawa zdrowia
i komfortu życia oraz kreowanie postawy prośrodowiskowej.
Lokalizacja - Stacje umieszczane w pasie drogowym. Stacja nr l
- ul. Rokicińska 33, latarnia uliczna lub dodatkowy słup obok
latarni. Stacja nr 2 - ul. Brzezińska 89C, latarnia uliczna lub
dodatkowy słup obok latarni. Stacja nr 3 - ul. Strykowska 73,
latarnia uliczna lub dodatkowy słup obok latarni. Stacja nr 4 al. Generała Władysława Sikorskiego (51°49'04.0"N
19°26'44.1"E), latarnia uliczna lub dodatkowy słup obok latarni.
Stacja nr 5 - ul. Limanowskiego 215, latarnia uliczna lub
dodatkowy słup obok latarni. Stacja nr 6 - ul. Pabianicka
180/182, latarnia uliczna lub dodatkowy słup obok latarni. Stacja
nr 7 - al. Włókniarzy 223, latarnia uliczna lub dodatkowy słup
obok latarni. Stacja nr 8 - ul. Źródłowa 35/38, latarnia uliczna
łub dodatkowy słup obok latarni.

2 343 181,09

792/805

79. L0036 Budowa dwóch mini boisk sportowych na terenie osiedla Stare
Polesie przy Zespole Szkół Specjalnych 2, ul. Karolewska 30/34.
Lokalizacja - Teren przy Zespole Szkół Specjalnych 2,
ul. Karolewska 30/34, na działce stanowiącej własność Miasta
Łodzi (zgodnie z mapą własności terenów).

700 000,00

787/824

80. L0130 Wzorcowe przedszkole - utworzenie miasteczka ruchu
drogowego dla przedszkolaków.
Lokalizacja - PM 140, ul. Pułaskiego 12.

157 000,00

779/838

81. L0025 Wakacyjne animacje dla dzieci i młodzieży w Parku
im. H. Sienkiewicza.
Lokalizacja - Park im. H. Sienkiewicza (teren całego Parku).

122 400,00

771/780

75. L0071 Szkoła to nie wszystko - program zajęć dodatkowych
dla młodych i ambitnych.
Lokalizacja - Łódź.
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82. L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci
znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.
Lokalizacja - 1. Dom Dziecka nr 3 „Słoneczna Polana"
ul. Sowińskiego 3, 2. Dom Dziecka nr 9 „Dom
Miedzypokoleniowy Bednarska" ul. Bednarska 15a, 3. Dom
Dziecka im. Laury Meozzi Zgromadzenia Sióstr Salezjanek
ul. Brauna 5, 4. Rodzinny Dom Dziecka ul Ciechocińska 10.

10 000,00

716/738

83. L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.
Lokalizacja - 1. Plac Wolności 7/8, 2. ul. Rewolucji 1905 r. 2,
3. ul. Narutowicza 8/10, 4. ul. Struga (przy nieruchomości
Piotrkowska 97), 5. al. Schillera (przy UMŁ, Piotrkowska 104),
6. ul. Nawrót 2a, 7. ul. Roosevelta 2, 8. al. Piłsudskiego 8,
9. ul. Służbowa.

9 450,00

714/726

84. L0102 Przebudowa ul. Złotno na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Stare
Złotno.
Lokalizacja - Inwestycja zlokalizowana w ciągu ul. Złotno
w zachodniej części miasta.

2 500 000,00

654/663

826 560,00

617/635

1 610 000,00

577/590

300 000,00

560/568

25 800,00

537/542

89. L0027 "Co za głośno, to nie zdrowo" - dobra nauka w szkole bez
agresji.
Lokalizacja - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29.

500 000,00

483/490

90. L0085 Cudze chwalicie swego nie znacie - kochajmy Łódź książeczka/atlas.
Lokalizacja - Szkoły gimnazjalne (wszystkie) na terenie miasta
Łodzi.

200 000,00

461/465

91. L0079 Mur-ale bez barier, czyli jak wielkoformatowe malowidła
pokazać niewidomym i niedowidzącym.
Lokalizacja - Centrum Łodzi.

33 700,00

452/456

92. L0128 Uruchomienie Łódzkiej Sieci Sąsiedzkich Banków Czasu
i Informacji.
Lokalizacja - Łódź.

737 500,00

452/460

93. L0122 Projekt „Żyj pasją” 2016.
Lokalizacja - Przedszkola, szkoły podstawowe, licea, gimnazja.

48 000,00

435/443

94. L0075 Drzewostan miejski jako istotny czynnik kształtujący jakość
życia w mieście.
Lokalizacja - Sala szkoleniowa wyznaczona przez organizatora

50 000,00

358/364

85. L0061 Projekt i wykonanie podłoża hipodromu Łódzkiego Klubu
Jeździeckiego ul. Okólna 170.
Lokalizacja - ul. Okólna 170.
86. L0119 Remont chodnika wzdłuż ulicy Pienistej, Maczka,
Obywatelskiej. Budowa chodnika wzdłuż ul. Sołtyka
oraz ul. Dennej.
Lokalizacja - Południowozachodnia część miasta obejmująca
rejon ulic Waltera-Janke, Pienistej, Dennej oraz gen. Maczka,
Sołtyka i Fr. Plocka.
87. L0060 Utworzenie tymczasowych miejsc postojowych
przy ul. Czerwonej w Łodzi.
Lokalizacja - Ul. Czerwona.
88. L0078 Nawigator łódzki - „bunkrów nie ma ale też jest..". - dotykowy
przewodnik dla osób niewidomych i niedowidzących.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
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szkoleń w Łodzi.
95. L0041 Remont tarasów wraz z okalającymi murkami.
Lokalizacja - PM 99, ul. Sienkiewicza 108.

61 370,96

346/356

96. L0062 Budowa chodników przy ulicach Kalinowej, Morwowej,
Osinowej wraz z budową miejsc parkingowych w pasie
drogowym ul. Kalinowej (od nr 15 do 25) i wykonanie dwóch
wyniesionych przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej
na ul. Kalinowej.
Lokalizacja - Osiedle im. A. Mickiewicza, zwane też
zabytkowym osiedlem „Berlinek".

1 380 000,00

334/344

97. L0053 Równo chodnikiem-przebudowa ulicy Elana i Neonowej.
Lokalizacja - Ulice Neonowa i Elana.

2 499 000,00

326/328

98. L0108 Eko Parking.
Lokalizacja - Ul. Zachodnia od numerów 23a do numeru 27.

120 800,00

318/329

99. L0045 Serwis internetowy współpracy samorządów uczniowskich szkół
łódzkich.
Lokalizacja - Miasto Łódź.

385 000,00

207/211

4. Podsumowanie wyników konsultacji.
W konsultacjach budżetu obywatelskiego na 2016 r. zgłoszono 645 wniosków, z tego po analizie - 531 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie, a 114 negatywnie (w tym 85
wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie przez Doraźną Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi). Najwięcej pozytywnie zaopiniowanych wniosków
dotyczyło zadań na Bałutach – 135, a w dalszej kolejności ogólnomiejskich – 99, na Górnej –
95, na Widzewie – 92, na Polesiu - 76 i w Śródmieściu - 34.
Według raportu z aplikacji wspierającej zliczanie wyników- w terminie przewidzianym
na głosowanie - tj. od 19 do 27 września 2015 r., oddano łącznie 217 203 karty do głosowania.
Żadna karta nie wpłynęła po terminie.
Wśród oddanych kart do głosowania było 109 139 kart papierowych (wrzucanych do urn
albo przesyłanych pocztą) oraz 108 064 karty interaktywne (wypełnione przez internet).
Spośród wszystkich kart do głosowania, 198 346 kart było ważnych, natomiast 18 857
nieważnych (8,68 %). Głównymi powodami unieważnienia kart było kilkukrotne głosowanie
przez tę samą osobę, brak albo podanie błędnego numeru PESEL.
Najwięcej kart do głosowania oddano na zadania ogólnomiejskie – 81 291, a wśród zadań
lokalnych kolejno: na Bałutach – 40 513 kart, na Widzewie – 35 470 kart, na Polesiu – 25 518
kart, na Górnej – 23 861 kart, na Śródmieściu – 10 550 kart.
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Na zadania do budżetu obywatelskiego w III edycji głosowało ogółem 135 277 osób,
przy czym 128 728 oddało karty ważne.
W okresie konsultacji nie było postów na forum internetowym prowadzonym na stronie
Urzędu Miasta Łodzi.
Wyniki głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego na 2016 r. zostały ustalone
zgodnie z zarządzeniem Nr 644/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego
na 2016 rok, zarządzeniem Nr 882/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 kwietnia 2015 r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
budżetu obywatelskiego na 2016 rok oraz zarządzeniem Nr 1318/VII/15 Prezydenta Miasta
Łodzi z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok, a w szczególności
§ 19 i 20 Zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi, stanowiących załącznik Nr 1
do pierwszego z przywołanych zarządzeń.
W głosowaniu wybrano 87 zadań, w tym 72 lokalne i 15 ogólnomiejskich, na łączną
kwotę 39 997 178,53 zł.
Na Bałutach wybrano 11 zadań na kwotę 5 999 700 zł, na Górnej - 11 zadań na kwotę
5 996 284 zł, na Polesiu - 21 zadań na kwotę 5 988 422,25 zł, w Śródmieściu - 21 zadań
na kwotę 5 993 251 zł i na Widzewie - 8 zadań na kwotę 5 999 900 zł. Środki niewykorzystane
na zadania lokalne w wysokości 22 442,75 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami budżetu
obywatelskiego, powiększyły kwotę do rozdysponowania na zadania ogólnomiejskie, która
ostatecznie wyniosła 10 022 442,75 zł. W ramach tej kwoty znalazło się 15 zadań na kwotę
10 019 621,28 zł. W głosowaniu mieszkańcy Łodzi rozdysponowali łącznie kwotę
39 997 178,53 zł z 40 000 000 zł przeznaczonych na zadania do budżetu obywatelskiego na
2016 rok. Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 2 821,47 zł.
Miejski Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego rekomenduje do realizacji
w 2016 roku 72 zadania lokalne i 15 ogólnomiejskich, ujęte w wykazach zamieszczonych
poniżej.
Wyniki głosowania
na propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Bałuty.
Zadania rekomendowane do realizacji.
Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

1. B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.
Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską,
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Koszt
po weryf.
1 440 000,00

Liczba
głosów
4132

Włókniarzy, Liściastą, św. Teresy. Jest to obszar przeznaczony przez
miasto na rozbudowę Parku Julianowskiego.
Osiedle Radogoszcz
2. B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.
Lokalizacja - Siedziba Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty wraz
z Przychodniami Zdrowia i Przychodniami Specjalistycznymi
zlokalizowanymi na terenie dzielnicy Bałuty.
Osiedle Bałuty-Doły

700 000,00

3714

3. B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów
rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.
Lokalizacja - Nieużytek pomiędzy ulicami: Łososiową, Nastrojową,
Pstrągową.
Osiedle Radogoszcz

1 500 000,00

3230

4. B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8,
ul. Żubardzka 26.
Lokalizacja - Teren za budynkiem szkoły w dwóch miejscach: starego
asfaltowego
boiska
szkolnego,
gdzie
powstanie
boisko
wielofunkcyjne, boisk piaszczystych do siatkówki plażowej.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

928 700,00

3030

5. B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska

895 000,00

2778

6. B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu
Bałuty-Centrum.
Lokalizacja - Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach
znanych policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź
potencjalnie generujących zagrożenie dla mieszkańców i mieszkanek
osiedla.
Proponowane
lokalizacje
punktów
kamerowych,
skrzyżowania ulic: Drewnowska/Zachodnia, Piwna/Limanowskiego/
Urzędnicza,
al. Włókniarzy/Limanowskiego,
Limanowskiego/
Sierakowskiego.
Osiedle Bałuty-Centrum

380 000,00

2198

7. B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów
onkologicznych.
Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny 10, ul. Sporna 36/60.
Osiedle Bałuty-Doły

30 000,00

2113

8. B0033 Toalety w Arturówku.
Lokalizacja - Arturówek,
i kajakowego.
Osiedle Łagiewniki

65 000,00

2100

50 000,00

2055

1 000,00

777

10 000,00

760

teren

wokół

stawów

kąpielowego

9. B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.
Lokalizacja - Boisko tzw. "ELTY" przy pływalni Wodny Raj między
ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża.
Osiedle Teofilów-Wielkopolska
10. B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Osiedle Bałuty Zachodnie
11. B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego
oraz książek, w tym audiobooków, dla biblioteki przy
ul. Wodnika 7.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 18, ul. Wodnika 7.
Osiedle Radogoszcz
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Wyniki głosowania
na propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Górna.
Zadania rekomendowane do realizacji.
Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów

1. G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.
Lokalizacja - Zadanie dotyczy Stawów Jana na osiedlu Chojny
przy ul. Rzgowskiej.
Osiedle Chojny

450 000,00

3331

2. G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego mieszczące się w Łodzi na terenie
Parku im. 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ul. Rudzką,
Farną, Patriotyczną i Głębinową.
Osiedle Ruda

1 500 000,00

3158

3. G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest Park na Młynku, czyli
obszar zieleni miejskiej położony wzdłuż zbiornika wodnego
w dolinie rzeki "Olechówka" w południowo-wschodniej części
dzielnicy Górna, między ulicami Młynek, Bławatną i Śląską. Park jest
położony blisko osiedli takich jak Wiskitno, Olechów, Janów
i Dąbrowa (Nr działek 48/15, 48/16, 48/10, 107 w obrębie G-19).
Osiedle Chojny-Dąbrowa

1 450 000,00

2677

4. G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej.
Lokalizacja - ul. Rzgowska.
Osiedle Chojny

1 300 000,00

2518

80 000,00

2027

6. G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń
do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni
przy ul. Cieszkowskiego 6.
Lokalizacja - Budynek Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.
Osiedle Rokicie

240 000,00

1938

7. G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów
komunikacyjnych w budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”,
ul. Felińskiego 7.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa",
ul. Felińskiego 7.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

182 000,00

1899

8. G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.
Lokalizacja - SP 10 jest szkołą publiczną, mieści się przy
ul. Przybyszewskiego 15/21.
Osiedle Górniak

684 584,00

1334

9. G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej
Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna
ul. Paderewskiego 11A.
Osiedle Piastów-Kurak

100 000,00

1286

6 000,00

552

5. G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej
Przychodni „Dąbrowa”, ul. Tatrzańska 109.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa",
ul. Tatrzańska 109.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

10 G0011 Zakup aparatu do EKG.
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Lokalizacja - DPS przy ul. Rudzkiej 56.
Osiedle Ruda

.

11 G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego
.
i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.
Lokalizacja - Północno-zachodni róg ul. Broniewskiego
i Tatrzańskiej.
Osiedle Chojny-Dąbrowa

3 700,00

411

Wyniki głosowania
na propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Polesie.
Zadania rekomendowane do realizacji.
Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów

1. P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.
Lokalizacja - Uroczysko Lublinek.
Osiedle Lublinek-Pienista

107 000,00

3172

2. P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja
infrastruktury dydaktycznej PG 19.
Lokalizacja - PG 19, ul. Wapienna 17.
Osiedle Koziny

633 515,00

2880

1 000 000,00

2520

125 000,00

2008

1 009 000,00

1991

6. P0078 Drzewa na Pogonowskiego - poprawa jakości otoczenia SP 26.
Lokalizacja - Ul. Pogonowskiego na odcinku od al. 1 Maja
do ul. Zielonej, ze szczególnym uwzględnieniem okolicy SP 26
(ul. Pogonowskiego 27/29).
Osiedle Stare Polesie

800 000,00

1901

7. P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

300 000,00

1781

8. P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.
Lokalizacja - PG 21, ul. Balonowa 1.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

162 680,00

1601

9. P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego
kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Lokalizacja - Działka zlokalizowana przy PG 22, ul. Kusocińskiego
100.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

520 000,00

1543

10 P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe
.
nasadzenia.

200 000,00

1509

3. P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku
na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park na Zdrowiu - al. Retkińska.
Osiedle Zdrowie-Mania
4. P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.
Lokalizacja - SP 26 , ul. Pogonowskiego 27/29.
Osiedle Stare Polesie
5. P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy SP 152.
Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.
Osiedle Stare Polesie
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Lokalizacja - Ulice: Kasprzaka, Zielona, Żeligowskiego, Gdańska,
Więckowskiego, 1 Maja, 22 Pułku Strzelców Kaniowskich,
Pogonowskiego.
Osiedle Stare Polesie
11 P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.
Lokalizacja - PG 26, al.1 Maja 89.
.
Osiedle Stare Polesie

60 000,00

1368

12 P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.
Lokalizacja - SP 36, ul. Więckowskiego 35.
.
Osiedle Stare Polesie

109 500,00

1270

13 P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".
Lokalizacja - Teren dawnej pętli Bratysławska w sąsiedztwie ulic:
.
Bratysławska, Waltera-Janke i Nad Karolewką.
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

178 610,00

1239

61 200,00

1209

374 593,25

1195

16 P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic
.
Sanitariuszek i Maratońskiej.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.
Osiedle Lublinek-Pienista

50 000,00

1181

17 P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech
.
wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.
Lokalizacja - Placówki oświatowe na terenie rejonu Polesie.
Osiedle Stare Polesie

39 150,00

936

187 000,00

924

19 P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź:
.
www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja - Północna część Parku im. J. Poniatowskiego.
Lokalizacja geograficzna między 51,755422/19,438761
a 51,755422/19,441840.
Osiedle Stare Polesie

47 670,00

923

20 P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów
.
w Domu Dziennego Pobytu.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. 1 Maja 24/26.
Osiedle Stare Polesie

15 904,00

678

7 600,00

634

14 P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popieluszki 13b.
.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko
15 P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.
Lokalizacja - Osiedle Smulsko (ul. Gimnastyczna).
.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

18 P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej
.
wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.
Lokalizacja - Warsztaty będą realizowane w świetlicach
środowiskowych na terenie Polesia w partnerstwie z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci. Część zajęć odbędzie się w instytucjach kultury,
będących partnerami projektu, takich jak Muzeum Sztuki w Łodzi,
część w placówkach edukacyjnych, a także w przestrzeni publicznej,
w parkach, na skwerach, w okolicach danych placówek.
Osiedle Stare Polesie

21 P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz",
.
ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS, ul. Krzemieniecka 7/9.
Osiedle Zdrowie-Mania
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Wyniki głosowania
na propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Śródmieście.
Zadania rekomendowane do realizacji.
Lp.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

1. S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia
językowa.
Lokalizacja - PG 2, ul. Jaracza 26.
Osiedle Katedralna

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów

31 000,00

2276

1 210 000,00

2102

600 000,00

2101

4. S0031 Podwórzec Zacisze.
Lokalizacja - Śródmieście - ul. Zacisze.
Osiedle Śródmieście-Wschód

1 000 000,00

1951

5. S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej
oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych
przy XXIX LO.
Lokalizacja - Projektowana inwestycja zrealizowana będzie w miejscu
przyległym do budynku XXIX LO przy ul. Zelwerowicza 38/44.
Osiedle Śródmieście-Wschód

1 000 000,00

1789

6. S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie
przez sport".
Lokalizacja - PG 3, ul. Zacisze 7/9.
Osiedle Śródmieście-Wschód

98 000,00

1510

7. S0018 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni
Wieloprofilowej "Śródmieście" przy ul. Próchnika 11.
Lokalizacja - Budynek MPW "Śródmieście" na ul. Próchnika 11.
Osiedle Katedralna

320 000,00

1446

8. S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.
Lokalizacja - Łódź - Śródmieście.
Osiedle Śródmieście-Wschód

178 800,00

1273

9. S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.
Lokalizacja - Płyta pl. Dąbrowskiego.
Osiedle Śródmieście-Wschód

222 000,00

1255

10. S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów
poruszających się po centrum Miasta.
Lokalizacja - skrzyżowanie ul. Narutowicza z ul. Sienkiewicza,
ul. Narutowicza z ul. Sterlinga, ul. Narutowicza z ul. POW.
Osiedle Katedralna

30 000,00

1135

11. S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego znajduje się między
ul. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza, równolegle do ul. Abramowskiego
i ul. Tylnej.
Osiedle Katedralna

840 000,00

939

2. S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO,
ul. Pomorska 105.
Lokalizacja - Teren VIII LO, ul. Pomorska 105.
Osiedle Śródmieście-Wschód
3. S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego
im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.
Lokalizacja - Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.,
ul. Sterlinga 13.
Osiedle Śródmieście-Wschód
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12. S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.
Lokalizacja - Brak konkretnej lokalizacji - wiele lokalizacji.
Osiedle Katedralna

28 690,00

879

206 240,00

645

7 875,00

613

15. S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki
Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.
Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.
Osiedle Katedralna

120 000,00

523

16. S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza
114.
Lokalizacja - DPS, ul. Narutowicza 114.
Osiedle Śródmieście-Wschód

39 846,00

523

17. S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3
MBP.
Lokalizacja - Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej ŁódźŚródmieście, ul. Rewolucji 1905 r. nr 84.
Osiedle Śródmieście-Wschód

5 000,00

494

18. S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.
Lokalizacja - Ul. Jaracza przy skrzyżowaniu z ul. POW i ul. Sterlinga.
Osiedle Śródmieście-Wschód

16 800,00

451

19. S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica.
Lokalizacja - Park im. S. Staszica.
Osiedle Śródmieście-Wschód

27 000,00

443

20. S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony
i sadzenia drzew w Strefie Wielkomiejskiej.
Lokalizacja - Siedziba Zarządu Dróg i Transportu.
Osiedle Katedralna

5 000,00

245

21. S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.
Lokalizacja - Parking miejski w okolicy skrzyżowania
al. Mickiewicza z al. Kościuszki przy dawnym Pałacu Ślubów
i Urzędzie Miasta Łodzi.
Osiedle Katedralna

7 000,00

109

13. S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.
Lokalizacja - Pl. Pokoju.
Osiedle Śródmieście-Wschód
14. S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.
Lokalizacja - Ul. Uniwersytecka.
Osiedle Śródmieście-Wschód

Wyniki głosowania na propozycje zadań
zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w rejonie Widzew.
Zadania rekomendowane do realizacji.
Lp.
1.

ID

Tytuł zadania, lokalizacja (o ile dotyczy)
i osiedle (o ile dotyczy)

W0109

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie
osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.
Lokalizacja - Działka administrowana przez Publiczną Szkołę
Podstawową „Mileszki" przy ulicy Pomorskiej 437.
Osiedle Mileszki

151

Koszt
po weryf.
887 200,00

Liczba
głosów
5144

2.

W0054

Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.
Lokalizacja - PG 29, ul. Jurczyńskiego 1/3.
Osiedle Widzew-Wschód

1 320 000,00

4867

3.

W0035

Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.
Lokalizacja - Ul. Gorkiego.
Osiedle Widzew-Wschód

1 500 000,00

3993

4.

W0016

Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.
Lokalizacja - Scena zlokalizowana będzie na terenie
administrowanym przez SP 34, ul. Ćwiklińskiej 9, w patio pomiędzy
dwoma pawilonami budynku.
Osiedle Widzew-Wschód

550 000,00

3906

5.

W0067

„Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami
integracyjnymi.
Lokalizacja - SP 149 z klasami integracyjnymi, ul. Tatrzańska 69a.
Osiedle Zarzew

1 499 000,00

3685

6.

W0073

Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu
dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.
Lokalizacja - Wejście główne do budynku przy ul. Ćwiklińskiej 5a
oraz pas zieleni przylegający do budynku, oddzielający budynek
od ulicy.
Osiedle Widzew-Wschód

73 600,00

3293

7.

W0080

Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street
workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.
Lokalizacja - Park Podolski, obszar rekreacyjny pomiędzy osiedlami
mieszkalnymi Zarzew i Dąbrowa.
Osiedle Zarzew

165 000,00

2260

8.

W0021

Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.
Lokalizacja - Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5,
ul. Wilcza 7.
Osiedle Stary Widzew

5 100,00

492

Wyniki głosowania
na propozycje zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
Zadania rekomendowane do realizacji.
Lp.

ID

Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów

1. L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa
przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.
Lokalizacja - Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny,
ul. Konstantynowska 8/10.

2 500 000,00

11642

2. L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku,
rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego.

2 500 000,00

10438

3. L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego
na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.
Lokalizacja - Nieruchomość stanowiąca własność Urzędu Miasta
Łodzi położona przy ulicy Pojezierskiej 45-51.

2 468 946,00

9536

4. L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.
Lokalizacja - ul. Wólczańska od Potza do Skrzywana, ul. Wydawnicza
od Tuwima do wjazdu do centrum handlowego (działka 34/28),

450 000,00

9120
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Żeromskiego od Kopernika do Mickiewicza, ul. 11 Listopada od dz.
60/24 do dz. 60/68, ul. Wyszyńskiego od Bandurskiego do Retkińskiej,
ul. Puszkina od Ronda Sybiraków do Andrzejewskiej, ul. Obywatelska
od Nowe Sady do Włókniarzy, ul. Łąkowa od Kopernika
do Mickiewicza, ul. Skłodowskiej-Curie (kontrapas) od Żeromskiego
do Strzelców Kaniowskich, al. Waltera-Janke od Wyszyńskiego
do Pienistej, ul. Konstytucyjna od Pomorskiej do Małachowskiego,
ul. Narutowicza od Konstytucyjnej do Krzywickiego, ul. Pankiewicza "sierżanty rowerowe" na odcinku Wojska Polskiego-Sporna, pasy
ruchu od Spornej do al. Palki, ul. Kaczeńcowa od Aleksandrowskiej
do Rojnej, ul. Kusocińskiego od Armii Krajowej do Retkińskiej wymalowanie "sierżantów rowerowych", al. Kościuszki od Żwirki
do Radwańskiej, ul. Wróblewskiego od Politechniki do Wólczańskiej,
ul. Kasprzaka od Legionów do Srebrzyńskiej, ul. SkłodowskiejCurie/Struga od Gdańskiej do Kościuszki, al. Kościuszki od Struga
do Mickiewicza - wymalowanie "sierżantów rowerowych",
ul. Kościuszki od Mickiewicza do Radwańskiej - wymalowanie
"sierżantów rowerowych", al. 1 Maja od Włókniarzy do Wólczańskiej,
ul. Milionowa od Przędzalnianej do al. Rydza-Śmigłego" - sierżanty
rowerowe", ul. Pomorska od Konstytucyjnej do Poronińskiej,
ul. Przędzalniana od Piłsudskiego do Tuwima"-sierżanty rowerowe",
ul. Śląska od Rzgowskiej do Kilińskiego, ul. Żeromskiego
od 6 Sierpnia do Zielonej, al. Unii od PKP Łódź Kaliska
do Konstantynowskiej, ul. Strażacka od Rzgowskiej do Królewskiej.
5. L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum
stacjonarnego.
Lokalizacja - PAŁAC - hospicjum stacjonarne dla dzieci (Centrum
Opieki Paliatywnej dla Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87.

93 725,28

7296

6. L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy
w każdym łódzkim parku.
Lokalizacja - Park Podolski po obu stronach ul. Tatrzańskiej, Park
Julianowski, Park Ocalałych, Park Szarych Szeregów, Park Helenów,
Park Staromiejski, Park im. S. Żeromskiego (Kaczeńcowa-Rojna),
Park im. J. Poniatowskiego, Park im. M. Klepacza, Park na Zdrowiu
(dawny Park Ludowy), Park im. Staszica, Park im. J. Matejki, Park
im. H. Sienkiewicza, Park im. S. Moniuszki, Pasaż Abramowskiego,
Park przy ul. Leczniczej, dawny Park im. Hibnera, Park
im. W. Reymonta (ul. Przybyszewskiego/Piotrkowska/Milionowa),
Park Sielanka (Rondo Lotników Lwowskich/Cieszkowskiego/
Pabianicka), Park przy ul. Skrzywana, Park im. J. Piłsudskiego,
Park 3 Maja, Park Źródliska, Park nad Jasieniem, Park
im. J. Kilińskiego, Park im. gen. M. Zaruskiego.

48 000,00

6778

375 000,00

6336

80 000,00

6248

1 000 000,00

6155

425 000,00

6019

30 000,00

2929

7. L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji)
w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.
Lokalizacja - Straż Miejska w Łodzi, Oddział Prewencji.
8. L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki.
9. L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania
bezdomności zwierząt w Łodzi.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
10. L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie
i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt.
Lokalizacja - Ul. Wycieczkowa 103.
11. L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21
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(etap 1).
Lokalizacja - Hala Sportowa MOSiR, ul. Skorupki 21.
12. L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi
w wykonaniu uczniów SP 152.
Lokalizacja - SP 152 im. E. Orzeszkowej, ul. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich 52/54.

19 000,00

1875

13. L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich
szpitalach dziecięcych.
Lokalizacja - ICZMP - oddziały dziecięce, Ośrodek Pediatryczny
im. Dr J. Korczaka, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Łodzi - oddział dziecięcy, Szpital kliniczny nr 4 im. Marii
Konopnickiej.

10 500,00

1464

14. L0133 Akcja - Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci
znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.
Lokalizacja - 1. Dom Dziecka nr 3 „Słoneczna Polana"
ul. Sowińskiego 3, 2. Dom Dziecka nr 9 „Dom Międzypokoleniowy
Bednarska" ul. Bednarska 15a, 3. Dom Dziecka im. Laury Meozzi
Zgromadzenia Sióstr Salezjanek ul. Brauna 5, 4. Rodzinny Dom
Dziecka ul Ciechocińska 10.

10 000,00

716

15. L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.
Lokalizacja - 1. Plac Wolności 7/8, 2. ul. Rewolucji 1905 r. 2,
3. ul. Narutowicza 8/10, 4. ul. Struga (przy nieruchomości Piotrkowska
97), 5. al. Schillera (przy UMŁ, Piotrkowska 104), 6. ul. Nawrót 2a, 7.
ul. Roosevelta 2, 8. al. Piłsudskiego 8, 9. ul. Służbowa.

9 450,00

714
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