SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.
za okres 01.02.2019- 28.02.2019r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Lp.

ID
Tytuł zadania i lokalizacja
(o ile dotyczy)

Realizacja
(postęp rzeczowy)

1

L0094
WYSPA DLA LEMURÓW
WARI.
Lokalizacja - Miejski Ogród
Zoologiczny w Łodzi Spółka
z o.o. ul. Konstantynowska
8/10.

Trwają prace budowlane.
Trwa wykonywanie
zagospodarowania wysp,
wykonano alejkę dla
zwiedzających. Inwestycja
została zgłoszona w zakresie
odbioru do PINB.

Postęp finansowy
i oszczędności
Wartość zadania
390.000,00 PLN
Poniesione koszty:
dokumentacja projektowa
-11.113,82 PLN
pozostało do wydatkowania na
realizację robót budowlanych:
378.886,18 PLN

Informacja na temat
problemów/trudności
związanych z realizacją zadania

Opóźnienie w realizacji zadania.

Planowany przebieg
realizacji zadania do
czasu złożenia kolejnego
sprawozdania

Zakończenie robót
budowlanych.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Lp.

1

ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o
ile dotyczy)
L0071
TERMOMODERNIZACJA
DLA DOMU DZIECKA DLA
DZIECI MAŁYCH.
Lokalizacja - Ul. Drużynowa
3/5.

Realizacja
(postęp rzeczowy)
Stan robót termoizolacyjnych na
dzień dzisiejszy przedstawia się
następująco:
1/ zakończono prace
termoizolacyjne na ok 2/3
powierzchni ścianach budynku tj.:
a/ na przyklejonym styropianie

Postęp finansowy
i oszczędności

Wydatkowano:
I-XII 2018: 45 033,00
I - II 2019: 11 320,92
Pozostaje w planie: 743 646,08

Informacja na temat
problemów/trudności
związanych z realizacją
zadania
Brak.

Planowany przebieg
realizacji zadania do czasu
złożenia kolejnego
sprawozdania
W kolejnych dniach zostanie
ustawione rusztowanie przy
ścianach pozostałej części
budynku i rozpocznie się
druga,ostatnia faza robót.
Informuję, że ustalony termin
zakończenia robót – 30 marca
2019 r. przy obecnym stanie
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położono warstwę kleju
zbrojonego siatką
b/ wyschniętą warstwę kleju
zagruntowano i położono ozdobny
tynk
c/ wyschnięty tynk
pomalowano farbami
emulsyjnymi w ustalonych
kolorach
2/ aktualnie ściągana jest folia
ochronna z zamontowanych
wcześniej nowych parapetów
3/ montowane są nowe rury
spustowe rynien dachowych
4/ rozbierane jest rusztowanie w
tej części budynku.

zaangażowania prac jest
niezagrożony.

W kolejnych dniach zostanie
ustawione rusztowanie przy
ścianach pozostałej części
budynku i rozpocznie się
druga,ostatnia faza robót.
Informuję, że ustalony termin
zakończenia robót – 30 marca
2019 r. przy obecnym stanie
zaangażowania prac jest
niezagrożony.

WYDZIAŁ EDUKACJI
Lp.

ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o
ile dotyczy)

Realizacja
(postęp rzeczowy)

Postęp finansowy
i oszczędności

Informacja na temat
problemów/trudności
związanych z realizacją
zadania

Planowany przebieg
realizacji zadania do czasu
złożenia kolejnego
sprawozdania
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1

B0076JM
BUDOWA CAŁOROCZNEJ
HALI SPORTOWEJ Z
KORTEM TENISOWYM.
Lokalizacja - Budynek
dotychczasowego PG 15, ul.
Sowińskiego 50/56.

ZADANIE
NIEZREALIZOWANE

2

B0203BZ
GIMNASTYKA WAŻNA
SPRAWA, REMONT SALI TO
PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ

ZADANIE
NIEZREALIZOWANE

W 2018 roku wykonano
dokumentację
projektowo –
kosztorysową. Placówka
przeprowadziła
dwukrotnie postepowanie
przetargowe. W
pierwszym postepowaniu
nie została złożona żadna
oferta. W drugim złożona
została jedna ofertę,
której cena przekraczała
posiadane środki.
Wydział edukacji
wystąpił we wrześniu z
wnioskiem o
dofinansowanie zadania.
Z uwagi na brak
zwiększenia kwoty w
zadaniu i krótki czas na
jego realizację,
potencjalny wykonawca
nie podpisał umowy na
roboty budowlane. W
roku 2019 Wydział
Edukacji wystąpił z
wnioskiem o
wprowadzenie zadania
do budżetu Miasta.
W 2018 roku wykonano
dokumentację
projektowo –
Strona | 3

GŁOS NA NASZ SPORTOWY
LOS.
Lokalizacja - SP 116, ul.
Ratajska 2/4.

kosztorysową. Placówka
trzykrotnie ogłosiła
postępowanie
przetargowe. W każdym
postępowaniu cena
złożonych ofert
przekraczała posiadane
środki. W październiku
Wydział Edukacji
wystąpił z wnioskiem o
dofinansowanie zadania.
Po jego otrzymaniu
możliwe było wyłonienie
wykonawcy robót, z
którym zawarto umowę.
W roku 2018 nie udało
się zrealizować naprawy
dachu sali gimnastycznej,
z uwagi na warunki
atmosferyczne, natomiast
z uwagi na opóźnienia w
dostawie od producenta
stolarki okiennej i
drzwiowej, nie udało się
zrealizować remontu
przebieralni dla
chłopców i dziewcząt,
wydzielenia dwóch
pomieszczeń na
sanitariaty w zapleczu
sali gimnastycznej oraz
remontu sali ćwiczeń w
zapleczu sali
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3

G0107PK
CESIR „9" - CENTRUM
EDUKACJI SPORTOWEJ I
REKREACJI DLA
MŁODZIEŻY 9LO I
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA
PIASTÓW-KURAK.
Lokalizacja - ul. Paderewskiego
24.

ZADANIE
NIEZREALIZOWANE

gimnastycznej. Dostawa i
montaż stolarki okiennej
i drzwiowej
warunkowały
rozpoczęcie robót
budowlanych. W roku
2019 Wydział Edukacji
przygotowuje wniosek o
wprowadzenie zadania
do budżetu Miasta.
W 2018 roku wykonano
dokumentację
projektowo –
kosztorysową. Placówka
dwukrotnie ogłosiła
postępowanie
przetargowe. W obu
przypadkach nie zostały
złożone żadne oferty.
Zgodnie z Ustawą prawo
zamówień publicznych
możliwe było
przeprowadzenie
negocjacji z
potencjalnym
wykonawcą robót.
Zaproponowany koszt
prac przekraczał
posiadane środki. W
październiku Wydział
Edukacji wystąpił z
wnioskiem o
dofinansowanie zadania.
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4

P0120RS
TĘŻNIA SOLANKOWA DLA
RETKINI -ZACHÓD.
Lokalizacja - Teren między SP
19 przy ul. Balonowej 1, a
MOSiR Lodowisko Retkinia ul.
Popiełuszki 13b.

ZADANIE
NIEZREALIZOWANE

Po koniec listopada
placówka otrzymała
dofinansowanie. Z uwagi
na ośmiotygodniowy
czas, niezbędny do
realizacji zadania,
wykonawca nie zawarł
umowy. W roku 2019
Wydział Edukacji
przygotowuje wniosek o
wprowadzenie zadania
do budżetu Miasta.
W 2018 roku wykonano
dokumentację
projektowo –
kosztorysową. Placówka
przeprowadziła
dwukrotnie postepowanie
przetargowe. W obu
postepowaniach nie
wpłynęły żadne oferty.
Po unieważnionych
postępowaniach zgłosił
się do placówki
wykonawca, który
przedstawił ofertę na
572 000 zł. Wydział
Edukacji wystąpił z
wnioskiem o zwiększenie
środków na realizację
zadania. Wykonanie
zadania nie było możliwe
z uwagi na brak
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zwiększenia środków na
zadanie. W roku 2019
Wydział Edukacji
wystąpił z wnioskiem o
wprowadzenie zadania
do budżetu Miasta.

5

P0156KO
MODERNIZACJA BOISKA
SZKOLNEGO Z
DOSTOSOWANIEM DO
WIELOFUNKCYJNOŚCI
PRZY SP 91.
Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.

ZADANIE
NIEZREALIZOWANE

W 2018 roku wykonano
dokumentację
projektowo –
kosztorysową . Placówka
przeprowadziła
dwukrotnie postępowanie
przetargowe. W obu
przypadkach ceny
złożonych ofert
przekraczały posiadane
środki finansowe.
Zweryfikowano
dokumentację
projektowokosztorysową,
ograniczając zakres prac,
co zostało uzgodnione z
wnioskodawcą. Podjęto
decyzję o wyłonieniu
wykonawcy w trybie
zamówienia z wolnej
ręki. Wybrano
wykonawcę i podpisano
umowę. Roboty
budowlane rozpoczęły
się pod koniec września.
Strona | 7

6

S0025KA
SP 2- BUDOWA
SPORTOWEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO.
Lokalizacja - Teren Szkoły
Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul.
Sienkiewicza 137/139.

ZADANIE
NIEZREALIZOWANE

Z uwagi na warunki
atmosferyczne nie było
możliwe w ubiegłym
roku ułożenie
nawierzchni
poliuretanowej
(wymagane dodatnie
temperatury całodobowe
oraz brak opadów
atmosferycznych). W
roku 2019 Wydział
Edukacji wystąpił z
wnioskiem o
wprowadzenie zadania
do budżetu Miasta .
W 2018 roku wykonano
dokumentację
projektowo –
kosztorysową. Z uwagi
na fakt, że szkoła
zlokalizowana jest w
ścisłym centrum –
rewitalizacja, wymagane
było uzyskanie opinii
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Po jej uzyskaniu oraz
uzyskaniu braku
sprzeciwu ze strony
Wydziału Urbanistyki i
Architektury, ogłoszono
postępowanie
przetargowe. Wybrano
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7

W0167WW
BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ.
Lokalizacja - Czajkowskiego 14
- teren zaznaczony został na
dołączonej do formularza
mapce.

ZADANIE
NIEZREALIZOWANE

wykonawcę robót i w
październiku podpisano
umowę. Z uwagi na
warunki atmosferyczne
nie było możliwe w
ubiegłym roku ułożenie
nawierzchni
poliuretanowej
(wymagane dodatnie
temperatury całodobowe
oraz brak opadów
atmosferycznych). W
roku 2019 Wydział
Edukacji wystąpił z
wnioskiem o
wprowadzenie zadania
do budżetu Miasta.
W 2018 roku wykonano
dokumentację
projektowo –
kosztorysową. Placówka
przeprowadziła
postępowanie
przetargowe. Nie
wpłynęła żadna oferta.
Przeprowadzono
negocjacje z
potencjalnym
wykonawcą, jednak
firma nie wyraziła zgody
na wykonanie
projektowanego zakresu
robót, z uwagi na
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niewystarczające środki
finansowe. We wrześniu
2018 r. Wydział Edukacji
wystąpił z wnioskiem
finansowym io
zwiększenie kwoty na
zadanie. Pomimo
uzyskania dodatkowych
środków finansowych
Wykonawca odmówił
podpisania umowy z
uwagi na zbyt krótki
termin realizacji zadania
oraz warunki
atmosferyczne. W roku
2019 Wydział Edukacji
wystąpił z wnioskiem o
wprowadzenie zadania
do budżetu Miasta

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Lp.

1

ID
Tytuł zadania i lokalizacja
(o ile dotyczy)
B0107BD
DÓŁ NA DOŁACH!

Realizacja
(postęp rzeczowy)

Postęp finansowy
i oszczędności

Informacja na temat
problemów/trudności
związanych z realizacją zadania

Planowany przebieg
realizacji zadania do
czasu złożenia kolejnego
sprawozdania

ZADANIE ZREALIZOWANE
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2

3

4

REWALORYZACJA ZIELENI
PRZY UL. WOJSKA
POLSKIEGO.
Lokalizacja - Kwartał zawarty
pomiędzy ulicami: Wojska
Polskiego, Sporną,
Przemysłową, BoyaŻeleńskiego.
G0063GO
REWITALIZACJA
TERENÓW ZIELONYCH I
ODBUDOWA DRÓG
DOJAZDOWYCH DO
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH ORAZ
OŚWIETLENIE TERENU.
Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9,
7/24, 7/27, 7/26, 7/29.
L0141
ŁÓDZKA WODA
NAJLEPSZA – POIDEŁKA.
Lokalizacja – Plac
Dąbrowskiego, Traugutta
(okolice Sienkiewicza lub
Kilińskiego), Piotrkowska
(okolice Narutowicza),
Tuwima/Sienkiewicza (ok.
kościoła).
L0145
MINIBOISKO ZE
SZTUCZNĄ
NAWIERZCHNIĄ PRZY UL.
SĘPIEJ.
Lokalizacja – Teren pomiędzy
ul. Sępią a ul. Widzewską,
obręb W-22, działki nr 73/3,
75, 76/1, i 81/11.

Oczekiwanie na rekomendację z
Zarządu Zieleni Miejskiej ws.
utrzymania zieleni w rejonie
inwestycji.

Brak.

Nie dotyczy.

W dniu 25.02.2019r odbyło się
spotkanie z Wnioskodawcą ws.
omówienia postępu prac.

Oczekiwanie na
rekomendację z Zarządu
Zieleni Miejskiej ws.
utrzymania zieleni w
rejonie inwestycji.

Brak zadania w budżecie Miasta.

Brak zadania w budżecie Miasta.
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5

6

7

8

9

P0010SP
TAJEMNICZY OGRÓD
Lokalizacja – Ul. Legionów 39

P0137RS
ZIELONE SMULSKO II –
BUDOWA CHODNIKA W
PASIE ZIELENI MIĘDZY UL.
POPIEŁUSZKI A UL.
GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z
REKULTYWACJĄ TERENU.
Lokalizacja – Teren w pasie
zieleni między ul. Popiełuszki a
ul. Gimnastyczną.
P0138RS
ZIELONE SMULSKO II –
BUDOWA CHODNIKA W
PASIE ZIELENI MIĘDZY UL.
GIMNASTYCZNĄ A UL.
KOLARSKĄ WRAZ Z
REKULTYWACJĄ TERENU.
Lokalizacja – Pas zieleni
między ul. Gimnastyczną a ul.
Kolarską.
W0032NR
BEZPIECZNY PLAC ZABAW
PRZY ULICY
DYSPOZYTORSKIEJ.
Lokalizacja – Przy ulicy
Dyspozytorskiej. Działka W3758/8.
W0045OJ
OLECHOWSKI LAS
AKTYWNOŚCI I ZABAWY.
Lokalizacja – Działki 67/6,
67/24 w obrębie W-35. Zgodnie
z planem miejscowym

Trwa produkcja elementów małej
architektury, montaż oraz
wykonanie instalacji
wodociągowej przewiduje się w
marcu/kwietniu (w zależności od
warunków pogodowych) – termin
realizacji 30.04.2019r.

Brak.

Z uwagi na niewystarczającą
kwotę na wykonanie całego
zadania nasadzenia roślinne
zostaną wykonane przez
mieszkańców w ich własnym
zakresie w III kwartale 2019 r.

Termin realizacji do
30.04.2019r.

Brak zadania w budżecie Miasta.

Brak zadania w budżecie Miasta.

Brak zadania w budżecie Miasta.

W dniu 21.02.2019r. otrzymano
stanowisko TBS Zgierz, że nie
zgadzają się z przedstawioną
wartością wyceny z tytułu
służebność gruntowej, która
została określona w operacie

Brak.

Wydział Gospodarki Komunalnej
rekomenduje rezygnację z
wykonania zadania.

Brak zadania w budżecie
Miasta.
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realizacja zadania możliwa jest
tylko na części wskazanych
przez wnioskodawcę działek,
składających się na teren 3ZP –
teren zieleni urządzonej.
Pozostałe fragmenty działek
przeznaczone są pod tereny
zieleni leśnej (1ZL i 4ZL),
drogi publiczne (1KDG i
5KDL) oraz teren zabudowy
mieszkaniowej (1MWn), na
których funkcja rekreacyjna nie
jest dopuszczalna.

szacunkowym. Spółka TBS
Zgierz poinformowała, że zleci
we własnym zakresie wykonanie
operatu szacunkowego.
Brak zadania w budżecie Miasta.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp

1

Identyfikator
wniosku

W0100ZA

Nazwa zadania

Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania
zaginionego Zarzewa

Realizacja (postęp rzeczowy)

Zadanie niezrealizowane

Informacja na temat problemów
/trudności związanych z realizacji
zadania

Planowany przebieg
realizacji zadania do
czasu złożenia kolejnego
sprawozdania

Po trzykrotnym ogłoszeniu
otwartego konkursu dla
organizacji pozarządowych nie
zgłosił się żaden wykonawca.
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WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Lp.

1

ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o
ile dotyczy)
S0015KA
MODERNIZACJA I
ZAGOSPODAROWANIE
TERENU WOKÓŁ
PRZYCHODNI
ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Próchnika
11/ul. Zachodnia 60.

Realizacja
(postęp rzeczowy)

Przygotowanie terenu do montażu
ogrodzenia.

Postęp finansowy
i oszczędności

ND

Informacja na temat
problemów/trudności
związanych z realizacją zadania

Przedłużony termin realizacji
umowy z Wykonawcą do dnia
30.04.2019 r.

Planowany przebieg
realizacji zadania do
czasu złożenia kolejnego
sprawozdania

Planowany montaż
ogrodzenia.
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ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
Lp.

ID
Tytuł zadania i lokalizacja
(o ile dotyczy)

Realizacja
(postęp rzeczowy)
Na realizację niniejszego zadania
przyznano środki finansowe
w wysokości: 455 200 zł.

1

B0160RA
REMONT PRZEJŚCIA
PODZIEMNEGO POD UL.
ZGIERSKĄ NA
RADOGOSZCZU NA
WYSOKOŚCI ULIC
JESIONOWEJ I
ŚWITEZIANKI.
Lokalizacja - Przejście
podziemne pod ul. Zgierską, na
Radogoszczu, zlokalizowane na
wysokości ulic Jesionowej i
Świtezianki (Zgierska 240b),
działki nr: B8-1/93, B8-246/9.

Postęp finansowy
i oszczędności
Oszczędności:
455 200 zł

Informacja na temat
problemów/trudności
związanych z realizacją zadania
Zadanie nie zostanie
zrealizowane.

Planowany przebieg
realizacji zadania do
czasu złożenia kolejnego
sprawozdania
-

Do pierwszego przetargu
wszczętego przez ZDiT, w którym
kwotę na realizację zadania
zwiększono o środki własne
jednostki do kwoty 536 845 zł
przystąpiła tylko jedna firma
z ofertą 1 025 096,76 zł.
W związku z tym przetarg
unieważniono.
Do drugiego przetargu nie
zgłosiła się żadna firma, mimo
że podniesiono wartość
zamówienia
do kwoty 789 015,48 zł.
W związku z powyższym ZDiT
wystąpił o przyznanie z budżetu
Miasta środków na realizację
niniejszego zadania w 2019 r.
w kwocie 1 100 000,00 zł.
Wniosek ZDiT został negatywnie
zaopiniowany przez Skarbnika
Miasta Łodzi.
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2

3

L0155
USTAWIENIE W CENTRUM
TABLICZEK
INFORMUJĄCYCH O
POCHODZENIU NAZW
ULIC. CZEMU:
WÓLCZAŃSKA,
ZACHODNIA, NAWROT ?,
KTO TO WIĘCKOWSKI,
POGONOWSKI, JARACZ?
Lokalizacja - 50 wybranych
ulic w centrum miasta.
S0035WS
ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE
- UŁATWIENIA W
PORUSZANIU SIĘ
ROWEREM PO CENTRUM.
Lokalizacja - ulice na osiedlu
Śródmieście Wschód.

4

S0037KA
ROOSEVELTA DODATKOWE STOJAKI DLA
MOTOCYKLI I ROWERÓW.
Lokalizacja - Roosevelta przy
Piotrkowskiej.

5

S0040KA
STOJAKI ROWEROWEPIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK
A ZAMIAST
NIELEGALNEGO
PARKOWANIA.
Lokalizacja - chodnik przy
skrzyżowaniu Piotrkowskiej i
Próchnika.

Zadanie będzie realizowane w br.
ze środków finansowych Zarządu
Dróg i Transportu. Trwa
przygotowywanie dokumentacji
niezbędnej do wszczęcia
procedury przetargowej.

Oszczędności:
40 000 zł

-

Przetarg;
marzec/kwiecień
Wykonanie / realizacja;
sierpień/wrzesień

ZADANIE ZREALIZOWANE

Wnioskodawca zgodził się
na przesunięcie terminu realizacji
wniosku na 2019 rok,
po zakończeniu gwarancji
na nawierzchnię (VI 2019 r.).
Zadanie będzie sfinansowane
ze środków Zarządu Dróg
i Transportu.
Wnioskodawca zgodził się
na przesunięcie terminu realizacji
wniosku na 2019 rok,
po zakończeniu gwarancji
na nawierzchnię (VI 2019 r.).
Zadanie będzie sfinansowane
ze środków Zarządu Dróg
i Transportu.

Oszczędności:
16 133,00 zł

-

Wykonanie / realizacja;
sierpień/październik

Oszczędności:
2 100,00 zł

-

Wykonanie / realizacja;
sierpień/październik
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ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Lp.

1

2

ID
Tytuł zadania i lokalizacja
(o ile dotyczy)
B0139WL
BUDOWA OŚWIETLENIA
NA UL. SERWITUTY NA
ODCINKU OK. 290 MB OD
POSESJI SERWITUTY 13 W
KIERUNKU TRASY DK-71 (
9 LAMP) NA TZW.
ŁĄCZNIKU.
Lokalizacja - Budowa
oświetlenia na ul. Serwituty
wraz ze sporządzeniem
niezbędnej dokumentacji na
odcinku ok. 290 mb od posesji
Serwituty 13 (działka nr 6) w
kierunku drogi krajowej na tzw.
łączniku (ok. 9 lamp) do
północno-wschodniej ściany
Lasu Łagiewnickiego.
W0170DL
INSTALACJA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO NA UL.
MIKOWEJ.
Lokalizacja - Zadanie zostało
zlokalizowane wzdłuż ul.
Mikowej: od ul. Herbowej do
ul. Łupkowej.

Realizacja
(postęp rzeczowy)

Postęp finansowy
i oszczędności

Informacja na temat
problemów/trudności
związanych z realizacją
zadania

Planowany przebieg
realizacji zadania do czasu
złożenia kolejnego
sprawozdania

ZADANIE ZREALIZOWANE

Uzyskano pozwolenie na
realizację prac. Termin umowny
zakończenia to 15.04.2019 r.

Umowa została zawarta na kwotę
141 450,00 zł brutto. Pozostały
oszczędności na zadaniu w
wysokości 48 600,00 zł brutto.

Zadanie nie zostało
zrealizowane do końca roku
2018 ze względu na opóźnienia
w uzyskiwaniu prawa do
dysponowania
nieruchomościami na cele
budowlane.

Planowane rozpoczęcie prac
związanych z budową
oświetlenia w ulicy.
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ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Lp.

1

2

ID
Tytuł zadania i lokalizacja
(o ile dotyczy)
B0005JM
PARK JULIANOWSKI MOSTEK NAD RZEKĄ
SOKOŁÓWKĄ DLA
PIESZYCH I
ROWERZYSTÓW.
Lokalizacja - Park im.
Adama Mickiewicza
B0011RA
PARK JULIANOWSKI
ROZBUDOWA XXI
WIEKU – KONTYNUACJA
BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI
PARKU.
Lokalizacja – Teren wzdłuż
rzeki Sokołówki między ul.
Zgierską i ul. Włókniarzy.

Postęp finansowy
i oszczędności

Realizacja
(postęp rzeczowy)
Złożony przez ZZM wniosek o
wprowadzenie zadania do budżetu
na 2019 r został odrzucony przez
Skarbnika. Z uwagi na brak
środków odstąpienie od realizacji
zadania.

-

Przedłużony termin realizacji do
końca kwietnia 2019 r

- środki zaangażowane na
umowach: 493 820,00 zł

3

L0049
DOFINANSOWANIE
DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA
REHABILITACJI DZIKICH
ZWIERZĄT.
Lokalizacja - Las
Łagiewnicki, Łódź, ul.
Wycieczkowa 103.

Procedowanie złożonego wniosku
o utworzenie nowego zadania (z
niewykorzystanych środków) na
dokończenie adaptacji wolier dla
zwierząt oraz dokonanie zakupu
sprzętu med.-wet (akcesoriów do
aplikatora).

4

P0127LP
POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA ODŁÓW DZIKÓW.
Lokalizacja - Las Lublinek i

Procedowanie złożonego wniosku
o utworzenie nowego zadania (z
niewykorzystanych i
nieprzesuniętych na zadania
L0049 środków) na dokończenie

Informacja na temat
problemów/trudności
związanych z realizacją zadania
-

Planowany przebieg
realizacji zadania do
czasu złożenia kolejnego
sprawozdania
-

Kontynuacja realizacji
zadania.

Po utworzeniu zadania w
budżecie Miasta
przystąpienie do realizacji
adaptacji wolier dla
zwierząt orz zakupu
sprzętu med.-wet
(akcesoriów do aplikatora).

Z uwagi na brak możliwości
przesiedlania dzików, w związku
z zagrożeniem wirusem
Afrykańskiego Pomoru Świń
(ASF) odstąpiono od realizacji

Po utworzeniu zadania w
budżecie Miasta
przystąpienie do realizacji
adaptację wolier dla
zwierząt orz zakupu
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okolice.

5

6

7

S0031WS
PLAC ZABAW W PARKU
STASZICA.
Lokalizacja - Park im. St.
Staszica

adaptacji wolier dla zwierząt oraz
dokonanie zakupu sprzętu med.wet (akcesoriów do aplikatora) w
ramach kontynuacji realizacji
zadania nr L0049.
Przedłużony termin realizacji do
końca kwietnia 2019 r.

S0042KA
ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA
SOLANKOWA - ZDROWY
MIKROKLIMAT, ZDROWI
ŁODZIANIE.
Lokalizacja - Pasaż
Abramowskiego

Przedłużony termin realizacji do
końca kwietnia 2019 r.

W0001SW
"MIA100 FONTANN" REMONT FONTANNY W
PARKU WIDZEWSKIM.
Lokalizacja - Park
Widzewski.

ZZM złożył wniosek o
wprowadzenie zadania do budżetu
na rok 2019 z kwotą 915 000 zł.
W odpowiedzi na wniosek
Skarbnik zaproponował
zmniejszenie środków na
wykonanie zadania do 700 000,00
zł. Z uwagi na fakt, że środki
zaproponowane przez Skarbnika
są znacząco niższe od
zaktualizowanego kosztorysu
inwestorskiego ZZM ogłosi
przetarg na wykonanie robót
budowlanych i po złożeniu ofert
ponownie wystąpi z wnioskiem o
wprowadzenie zadania do budżetu
z kwota dostosowaną do oferty
z najniższą ceną.

zadania w części związanej z
wykonaniem odłowni dla dzików.

sprzętu med.-wet
(akcesoriów do aplikatora).

- środki zaangażowane na
umowach: 92 214,00 zł

-

Kontynuacja realizacji
zadania.

- środki zaangażowane na
umowach: 130 870,00 zł

-

Kontynuacja realizacji
zadania.

-

-

Ogłoszenie przetargu na
wykonanie robót
budowlanych.
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8

9

10

W0063OJ
CIECHOCINEK NA
OLECHOWIE I JANOWIE BUDOWA TĘŻNI W
PARKU.
Lokalizacja - Park Źródła
Olechówki.
W0120ZA
CIECHOCINEK W PARKU
PODOLSKIM PRAWDZIWA TĘŻNIA
SOLANKOWA.
Lokalizacja - Park Podolski
w części między ul.
Tatrzańską a Rydza
Śmigłego.
W0186WW
POCZUJ SIĘ
ZDROWSZYM I
BARDZIEJ
ZRELAKSOWANYM TĘŻNIA SOLANKOWA
DLA MIESZKAŃCÓW
WIDZEWA-WSCHODU.
Lokalizacja - Park
Widzewska Górka (rejon
ulic: Milionowa, Czernika,
Bartoka i Św. Brata Alberta
Chmielowskiego).

- środki zaangażowane na
umowach: 217 646,50 zł

-

Kontynuacja realizacji
zadania.

-

Kontynuacja realizacji
zadania.

-

Kontynuacja realizacji
zadania.

Przedłużony termin realizacji do
końca kwietnia 2019 r.

- środki zaangażowane na
umowach: 177 002,00 zł
Przedłużony termin realizacji do
końca kwietnia 2019 r.

- środki zaangażowane na
umowach: 472 760,34 zł

Przedłużony termin realizacji do
końca kwietnia 2019 r.
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