
POLESIE 

OSIEDLE  MONTWIŁŁA MIRECKIEGO 
 

L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0019MM 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP 
Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego. 
ul. Perla 9. 
Zadanie dotyczy zakupu około 300 woluminów książek  
i około 70 jednostek audiobooków do zbiorów MBP Łódź-
Polesie Filii nr 3 im. Katarzyny Kobro. 

10000,00 

2. P0158MM 

Zajęcia z j. angielskiego i komputerowe dla 
mieszkańców osiedla. 
SP 40, ul. Praussa 2. 
Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz zajęć 
komputerowych dla mieszkańców Osiedla im. Montwiłła-
Mireckiego. Zadanie pokryje koszty wynagrodzenia dla 
lektora oraz zakup niezbędnych materiałów 
dydaktycznych (podręczniki, programy, pendrive'y) dla 
uczestników. 

11700,00 

3. P0159MM 

Stworzenie profesjonalnej pracowni językowej  
w SP 40. 
SP 40, ul. Praussa 2. 
Remont pracowni - odmalowanie, cyklinowanie  
i lakierowanie parkietu. Zakup wyposażenia meblowego - 
odpowiednich ławek oraz krzeseł, biurka nauczycielskiego 
i szaf. Zakup profesjonalnego wyposażenia pracowni 
językowej - stanowiska komputerowe ze słuchawkami, 
tablica multimedialna z projektorem, sprzęt do nauki 
poprawnej wymowy, a także programy multimedialne do 
nauki języków obcych. 

129400,00 



L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

4. P0193MM 

Bezpieczne Montwiłła-Mireckiego - stworzenie 
monitoringu miejskiego na osiedlu Montwiłła-
Mireckiego. 
Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach 
znanych policji i straży miejskiej, uznanych za 
niebezpieczne, bądź w tych, które mogą generować 
sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu  
i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj. w okolicy 
sklepów nocnych (monopolowych), przy niedoświetlonych 
wylotach ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych takich jak 
place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicy urzędów lub 
placówek użyteczności publicznej, szkół publicznych. 
Zakup i zainstalowanie 5 kamer (4 statycznych                        
i 1 obrotowa) w 1 lokalizacji (1 punkt kamerowy). 
Wybudowanie ok. 1000 m linii światłowodowej 48J, która 
pozwoli na połączenie kamer z serwerami SMM                     
i dodatkowo na uruchomienie innych usług IT w miejscach 
dotychczas niedostępnych dla UMŁ. Proponujemy 
wykonanie dwóch węzłów sieci: pierwszy w LO nr XVIII 
im. J. Śniadeckiego i drugi w PM 12. W przyszłości 
wybudowana sieć umożliwi instalowanie kolejnych 
punktów kamerowych. 

255000,00 

 


