
POLESIE 
 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0006SP 

Ulica Legionów dziękuje za Oscara: 
płaskorzeźba upamiętniająca powstanie filmu 
"Ida", elewacja kamienicy przy ul. Legionów 44. 
Ul. Legionów 44, działki 109/1, 109/2, 109/3 obręb 
P-9. 
Płaskorzeźba upamiętniająca powstawanie 
nagrodzonego Oscarem filmu "Ida" w reżyserii 
Pawła Pawlikowskiego na ulicy Legionów. 
Umiejscowienie płaskorzeźby: kamienica 
wyremontowana w ramach programu MIA100 
Kamienic, lokalizacja ul. Legionów 48; (kamienica 
ta-jeszcze przed remontem- była widoczna w filmie 
podczas filmowego przejazdu głównej bohaterki 
tramwajem). 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej 

P0011MM 

Przejezdna Drewnowska. 
Skrzyżowanie ul. Drewnowskiej z al. Unii Lubelskiej, 
działki P6-257/1, P6-345/4. 
Celem zadania jest usprawnienie ruchu na ważnej 
drodze stanowiącej alternatywę dla zakorkowanej 
ul. Włókniarzy. Zakłada się wymalowanie pasów do 
włączenia się do ruchu z drogi podporządkowanej 
(Drewnowskiej). W ten sam sposób wykonano 
wyjazd z CH Retkinia. Utworzenie tych pasów jest 
konieczne ze względów bezpieczeństwa, ruch na al. 
Unii jest duży, co w godzinach szczytu powoduje 
częste przypadki zagrożenia na drodze 
powodowane przez samochody włączające się           
z drogi podporządkowanej. Więcej; 
http://zielona_lodz.manifo.com/rozsadny-
transport 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0015KR 

Siłownia na świeżym powietrzu w obrębie starej 
pętli tramwajowej przy ul. Bratysławskiej. 
Działki:  P7-595/42, P7-595-41,P7-595-82. 
Ławka parkowa szt. 8, kosz na śmieci szt. 4, 
regulamin parku (siłowni), nasadzenia- siew trawy, 
krzewy ozdobne (mix roślin-30 szt.), drzewa 
niskopienne 10 szt., oświetlenie szt.2 (punkty 
świetlne), siłownia 8 elementów. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0020KO 

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz 
chodników (strona południowa) w ul. Lorentza 
od ul. Ossowskiego do Kasprzaka. 
Obręb P7, działki: 227/27,227/25.227/29,218/29, 
218/26, 218/24,238/31, chodnik i ulica Lorentza. 
Remont jezdni oraz chodnika (strona południowa) 
w ul. Lorentza od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0022SP 

Rekultywacja zieleni na Starym Polesiu - ul. 
Jerzego i skwer przy Cmentarnej. 
Pas drogowy ul. Jerzego. 
Zadanie polega na uzupełnieniu szpaleru drzew, 
rekultywacji trawników oraz ogrodzeniu terenu 
zielonego metalowym płotkiem, bądź niskim 
żywopłotem z krzewów (około 30 cm) na ul. 
Jerzego, wraz ze skwerem przy ul. Cmentarnej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0024SP 

Powiększenie skweru na rogu ulic: Struga              
i Gdańskiej. 
Skrzyżowanie ulic Struga i Gdańskiej. 
Zadanie polega na likwidacji prawoskrętu                   
i wyprofilowaniu narożnika w taki sam sposób jak 
pozostałe trzy, co pozwoli na powiększenie terenu 
zielonego oraz przyszłościowo - zabudowę 
narożnika. Należy także połączyć działki 190/14          
i 190/16 w celu stworzenia jednolitego obszaru 
inwestycyjnego. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0025SP 

Rekultywacja zieleni na Starym Polesiu - 
Więckowskiego. 
Pas drogowy ul. Więckowskiego. 
Zadanie polega na wykonaniu nasadzeń drzew           
i krzewów w pasie drogowym al. 1 Maja, na odcinku 
od ul. Zielonej do al. Włókniarzy. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0027SP 

Mia100Fontann - remont fontanny. 
Park im. ks. Poniatowskiego. 
Zadanie polega na remoncie fontanny (konserwacja, 
naprawa i częściowa odbudowa) przy ul. 
Żeromskiego w Parku im ks. Poniatowskiego. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0032SP 

Chcemy zieleni na Starym Polesiu! 
Całe osiedle - Stare Polesie. 
Celem projektu jest wykonanie dokumentacji 
technicznej i wskazanie miejsc (pasy zieleni, 
chodniki, miejsca parkingowe) w których istnieje 
możliwość nasadzeń drzew przy jednoczesnym 
nienaruszeniu istniejącej infrastruktury 
podziemnej. Efekt końcowy inwentaryzacji musi 
być podany do publicznej wiadomości. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0041SP 

Piesze przejście pomiędzy Kopernika                      
i Karolewską. 
Działki: 51/4, 50/19, 64/13, ul. Kopernika 55             
i Karolewska 28. 
Budowa pieszego przejścia pomiędzy ulicami 
Kopernika i Karolewską, które skróci odległość 
dojścia pomiędzy ulicami, na przystanek 
tramwajowy i autobusowy, a także do szkoły na ul. 
Karolewskiej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0042SP 

Wysokie przystanki tramwajowe na Gdańskiej. 
Działki: 115/2, 285/1. 
Budowa wyniesionych przystanków na ul. 
Gdańskiej przy ul. Zielonej w celu łatwiejszego 
wsiadania do tramwaju dla osób starszych                  
i niepełnosprawnych. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0051KR 

Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od 
Bratysławskiej do Al. Bandurskiego. 
Działki obręb P27: 109/27, 109/28, 330/53, 353/2, 
353/9, 353/10, 363/14, 353/16, 353/17, 354/9, 
354/10 w pasie drogowym ul. Wróblewskiego. 
Zerwanie istniejącej nawierzchni z trylinki oraz płyt 
jumbo. Wykonanie niezbędnej przebudowy 
infrastruktury podziemnej. Przebudowa lub 
budowa kanalizacji deszczowej. Wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej z uwzględnieniem 
dodatkowych zatok parkingowych w miejscach 
rozjeżdżonych trawników. Budowa chodników po 
obu stronach ulicy z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych (pochylnie, podjazdy). 
Zagospodarowanie zieleni drogowej z instalacją 
wynagrodzeń skutecznie uniemożliwiających 
parkowanie pojazdów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0052KR 

Remont ul. Wileńskiej na odcinku od Al. 
Bandurskiego do ul. Retkińskiej. 
Działki: P25 71/38, P26 1/2, P26 1/4, P26 1/5, P26 
1/6, P26 1/7, P 27 51/7, P27 51/18, P27 51/19, 
P27 330/25 w pasie drogowym ul. Wileńskiej. 
Zerwanie istniejącej nawierzchni oraz chodników. 
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej                    
z uwzględnieniem dodatkowych zatok 
parkingowych w miejscach rozjeżdżonych 
trawników. Wykonanie nowych chodników po obu 
stronach ulicy z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych (pochylnie, podjazdy).  
Zagospodarowanie zieleni drogowej z instalacją 
wygrodzeń skutecznie uniemożliwiających 
parkowanie pojazdów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0054KR 

Karolewski Zieleniec - miejsce spacerów                 
i odpoczynku mieszkańców osiedla.  
Zadanie zlokalizowane będzie pomiędzy ulicami: 
Waltera Janke, Nad Karolewką i Bratysławską, 
obręb P27, działki: 595/106, 595/105, 595/71, 
595/82, 595/91, 595/88, 595,86, 595/84, 595/38, 
595/39, 595/40, 595/41, 595/42, 595/80, 595/81, 
595/83, 595/67, 595/66, 595/85, 595/87. 
Karolewski Zieleniec to teren rekreacyjny. W skład 
Zieleńca wchodzić będą: -) centralny punkt                 
z ławkami, żywopłot odgradzający od ulic i słupa        
-) ozdobne byliny lub inne drobne rośliny tworzące 
wyspy na trawniku -) alejka z kulistymi drobnymi 
drzewami -) nasadzenia dużych drzew -) miejsca 
parkingowe wzdłuż ulicy Nad Karolewką. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0056SP 

Ścieżka Herkulesa - tor przeszkód o różnym 
stopniu trudności. 
Park im. ks.  Poniatowskiego, działka P28 5/32. 
Przeszkody:-) pionowa ściana 4 m z linami do 
podciągnięcia się -) siatka na wysokości 2 m i dł. 10 
m -) pozioma lina dł. 10-20 m -) opony -) siatka 
pionowa 3-4 m -) ukośna ściana 3 m -)pozioma 
drabinka -)  pionowa ściana, różne wysokości             
-) równoważnia ok. 16 m -) siatka na trójkątnej 
konstrukcji. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0059LP 

Oświetlenie uliczne skrzyżowania ulic 
Langiewicza i Batalionu Platerówek. 
Ul. Langiewicza od nr 21 do nr 27, ul. Batalionu 
Platerówek pod nr 5 do nr 7. 
Oświetlenie uliczne w obrębie skrzyżowania            
ul. Langiewicza - latarni 5 sztuk. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0068SP 

Dodatkowe miejsca do siedzenia przy 
przystanku autobusowym – Placu Barlickiego. 
Działka P19-284, miejsce na południe od 
przystanku autobusowego, po wschodniej stronie 
ul. Żeromskiego. 
Na przystanku przy Pl. Barlickiego często na 
autobus czeka bardzo dużo osób, jedyna istniejąca 
obok ławka stoi na północ od przystanku, dlatego 
nie widać tam jadącego autobusu. Ustawienie kilku 
ławek od strony południowej umożliwi wygodne 
oczekiwanie na komunikację. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0073ZL 

Remont nawierzchni ul. Złotno na odcinku od   
ul. Stare Złotno do Legnickiej. 
Fragment działki P3-32/3 (600m). 
Wymiana nawierzchni asfaltowej wraz                         
z wykonaniem podbudowy i odwodnienia na ww. 
odcinku ulicy (600m). 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0075MM 

Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Mireckiego. 
Ul. Srebrzyńska przy parku. 
Dwie stacje ŁRP wyposażone w 15 stojaków,              
6 rowerów dla dorosłych, 4 dziecięce. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0077LP 

Utworzenie przejścia dla pieszych                              
i rowerzystów wzdłuż ogrodzenia lotniska od ul. 
Dennej do ul. Maczka. 
Teren wzdłuż ogrodzenia  lotniska od ul. Dennej do 
ul. Maczka. 
Utworzenie przejścia dla pieszych i rowerzystów 
wzdłuż nowego ogrodzenia lotniska od ul. Dennej 
do ul. Maczka. 

Wniosek nie spełnił wymogów 
formalnych. 

P0081MM 

Tablica upamiętniająca Antoniego Purtala 
(1985-1943) działacza PPS, Żołnierza 
Niepodległości, wiceprezydenta Łodzi, 
współzałożyciela Osiedla. 
Pamiątkowa ściana bloku przy ul. Srebrzyńskiej 75. 
Pamiątkowa tablica mosiężna, poświęcona 
Antoniemu Purtalowi umieszczona na ścianie 
szczytowej bloku przy ul. Srebrzyńskiej 75, obok 
trzech istniejących tablic pamiątkowych. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0099RS 

Plac zabaw pod brzozami. 
Obręb 22, działka 66. 
Budowa placu zabaw dla dzieci na powierzchni 
ok.800 m² wyposażonego w przynajmniej dwa 
urządzenia zabawowe wielofunkcyjne łączące         
w sobie zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, 
drabinki itp., dwie huśtawki podwójne, dwa bujaki 
dla dzieci w wieku od 3 lat oraz piaskownicę. 
Projekt przewiduje infrastrukturę towarzyszącą      
w postaci ławek 4 sztuki, koszy co najmniej 2 szt., 
stojaka na rowery, tablicy informacyjnej. Plac 
zabaw winien być ogrodzony oraz posiadać podłoże 
spełniające wymogi PN-EN 1177. Dostęp do placu 
zabaw zapewniać mają odtworzone chodniki 
znajdujące się od strony wschodniej i zachodniej 
planowanego placu zabaw. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0106KO 

Parking zamiast błota-budowa parkingu. 
Działka P7-378/19, P7391/7. 
Budowa parkingu z płyt ażurowych wraz                    
z ułożeniem obrzeży zgodnie z załączonym 
rysunkiem poglądowym. Teren ten w sposób 
naturalny został już zajęty przez okolicznych 
mieszkańców pod parkujące samochody. Poprawi 
to estetykę osiedla i ułatwi życie lokalnej 
społeczności. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0123KO 

Rewitalizacja ul. Augustyniaka. 
Ul. Augustyniaka pomiędzy ul. Kasprzaka a ul. 
Ossowskiego. 
Wymiana podbudowy i nawierzchni jezdni, 
wymiana chodników, wybudowania nowych miejsc 
parkingowych po stronie południowej i północnej 
ulicy, po uprzednim sporządzeniu projektu. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0132RS 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: 
Maratońska/Popiełuszki. 
Działki obręb P24: 301/207, 301/209, 
301/211,301/218,301/220,365/309,365/310,365/
311,365/312,365/323. 
Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: 
Maratońska/Popiełuszki. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0133RS 

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Kusocińskiego. 
Działki 89/24, 89/28. 
Zbudowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Kusocińskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do 
Popiełuszki. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0142KR 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: 
Obywatelskiej, Maratońskiej i Olimpijskiej. 
Działki: 114/201, 114/204,124/7,124/3. 
Wyznaczenie 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. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0143SP 

Równe chodniki, pielęgnacja drzew, 
odtworzenie zieleńców na ul. Lipowej. 
Działka P19-143/2, na odcinku od ul. Struga do 
numeru 47(włącznie), strona zachodnia. 
Przebudowa chodnika, wymiana nawierzchni, 
pielęgnacja istniejących drzew (napowietrzenie). 
Odtworzenie zieleńców wzdłuż chodnika                      
i zabezpieczenie przed dewastacją niskim 
ogrodzeniem. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0145LP 

Wykonanie drogi dojazdowej do osiedla 
mieszkaniowego Nowe Polesie 3 przy ul. 
Pienistej 51 D-1. 
Działki: 28/7, 28/2, 28/1, 27/2, 26/2, 3/28, 22/1. 
Utwardzenie drogi gruntowej na odcinku ok. 244 m 
od ul. Falistej do osiedla mieszkaniowego Nowe 
Polesie 3 przy ul. Pienista 51D-I poprzez ułożenie 
kostki brukowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0152SP 

"Skwer koło Straży Pożarnej miejscem spotkań 
sympatyków sportu". Budowa m.in. skateparku, 
siłowni plenerowej i nowoczesnego placu 
zabaw. 
Działki: P20-172/7, P20-172/5, P20-172/6. 
Powiększenie siłowni plenerowej o 6 urządzeń, aby 
mogły służyć także osobom starszym. Budowa 
nowoczesnego placu zabaw z zestawami 
sprawnościowymi np. ściankami wspinaczkowymi. 
Budowa skateparku na asfaltowym prostokącie        
o pow. 200 m², który znajduje się na skwerze, w grę 
wchodzą np. dwie rampy. Rekultywacja trawnika na 
całości działki. Równomierne oświetlenie skweru 
latarniami parkowymi, a w szczególności siłowni      
i skateparku. Na murze na płd. stronie proponuję 
rośliny pnące lub żywopłot. Budowa alejki 
parkowej ze żwiru w miejscu starego chodnika. 
Krzewy wzdłuż płotu od płd. strony. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0155SP 

Bambusowy skwer - skwer z nasadzeniami 
bambusów drzewiastych. 
Działka P20-205/7, skwer na rogu ul. Żeromskiego   
i Skłodowskiej-Curie. 
Bambusy są fascynującymi roślinami, które mimo 
swego egzotycznego pochodzenia możemy                  
z powodzeniem także uprawiać w polskich parkach 
czy ogrodach. Dobrze komponują się one z innymi 
roślinami, zarówno jednorocznymi jak i bylinami, 
krzewami oraz drzewami. Zimozielone liście 
bambusów stanowią znakomite tło, na którym 
lepiej uwidaczniają się barwy wielu kwiatów. Same 
w sobie bambusy tworzą spokojne, relaksujące 
miejsca, swego rodzaju oazy. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0156SP 

Skwer odpoczynku - skwer z siłownią 
plenerową i placem zabaw. 
Działki P17-57/12, P18-43/32, P18-43/27, P20-
1/14, P20-1/16, P20-1/20, P20-1/19, P20-1/18, 
P20 2/1. - skwer zieleni na rogu ul Łąkowej i Struga 
przy Biedronce. 
Przekształcenie terenu na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe: zasadzenie 40 szt. krzewów 
liściastych oraz wybudowanie siłowni plenerowej    
z przyrządami do ćwiczeń dla  młodzieży                      
i dorosłych w ilości 5 szt., placu zabaw dla dzieci       
z 8 szt. zabawek, ustawionymi na bezpiecznym 
podłożu amortyzującym upadki. Założenie nowych 
chodników, zakup ławek, koszy na śmieci i psie 
odchody. Zakup 6 latarni parkowych. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0158KR 

Budowa chodnika od przejścia dla pieszych 
skrzyżowania Wyszyńskiego/Retkińska               
w kierunku bloków przy ul. Hubala                           
i "okrąglaka". 
Działka P24-466/1. 
Budowa chodnika szer. ok. 2,0 m od przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego                 
i Retkińskiej w kierunku bloków mieszkalnych przy 
ul. Hubala oraz  "okrąglaka". 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0160KR 

Budowa chodnika łączącego przystanek 
"Maratońska/Wróblewskiego" (1602) z ul. 
Wioślarską. 
Działki obręb P-27: 408/18, 408/42, 408/46, 
408/47, 408/48, 515/14, 515/15. 
Budowa chodnika łączącego przystanek 
"Maratońska/Wróblewskiego" (1602) z ul. 
Wioślarską. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0167ZL 

Bezpieczne Złotno - stworzenie monitoringu 
miejskiego na osiedlu Złotno. 
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, to jest: w okolicy sklepów nocnych 
(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach 
ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak 
place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicach 
urzędów lub placówek użyteczności publicznej 
związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje 
bankowe i bankomaty. 
Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej 
osiedle Złotno. Projekt zakłada rozmieszczenie 
około 14-16 kamer (4 punkty kamerowe)                  
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 istniejącymi już kamerami - nie tylko 
miejskimi, ale tymi instalowanymi przez 
mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące 
sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 
połączenie zapewni zwiększenie zasięgu                      
i skuteczności działania całej sieci, a tym samym 
stworzy możliwość szybszego reagowania                
w sytuacjach niebezpiecznych, będących 
zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0168MM 

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, to jest: w okolicy sklepów nocnych 
(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach 
ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak 
place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicach 
urzędów lub placówek użyteczności publicznej, 
szkół publicznych. 
Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej 
osiedle Montwiłła-Mireckiego. Projekt zakłada 
rozmieszczenie około 8 kamer (2 punkty 
kamerowe) 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 istniejącymi już kamerami - 
nie tylko miejskimi, ale tymi instalowanymi przez 
mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące 
sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 
połączenie zapewni zwiększenie zasięgu                       
i skuteczności działania całej sieci, a tym samym 
stworzy możliwość szybszego reagowania                
w sytuacjach niebezpiecznych, będących 
zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0170RS 

Bezpieczne Retkinia Zachód-Smulsko - 
stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu 
Retkinia Zachód-Smulsko. 
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, to jest: w okolicy sklepów nocnych 
(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach 
ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak 
place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicach 
urzędów lub placówek użyteczności publicznej 
związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje 
bankowe i bankomaty. 
Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej 
osiedle Retkinia Zachód-Smulsko. Projekt zakłada 
rozmieszczenie około 30-32 kamer (8 punktów 
kamerowych) 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 istniejącymi już kamerami - 
nie tylko miejskimi, ale tymi instalowanymi przez 
mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące 
sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 
połączenie zapewni zwiększenie zasięgu                      
i skuteczności działania całej sieci, a tym samym 
stworzy możliwość szybszego reagowania                 
w sytuacjach niebezpiecznych, będących 
zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0171LP 

Bezpieczny Lublinek-Pienista - stworzenie 
monitoringu miejskiego na osiedlu Lublinek-
Pienista. 
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, to jest: w okolicy sklepów nocnych 
(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach 
ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak 
place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicach 
urzędów lub placówek użyteczności publicznej 
związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje 
bankowe i bankomaty. 
Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej 
osiedle Lublinek-Pienista. Projekt zakłada 
rozmieszczenie około 14-16 kamer (4 punkty 
kamerowe) 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 istniejącymi już kamerami - 
nie tylko miejskimi, ale tymi instalowanymi przez 
mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące 
sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 
połączenie zapewni zwiększenie zasięgu                      
i skuteczności działania całej sieci, a tym samym 
stworzy możliwość szybszego reagowania                 
w sytuacjach niebezpiecznych, będących 
zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0172KR 

Bezpieczny Karolew - stworzenie monitoringu 
miejskiego na osiedlu Karolew-Retkinia 
Wschód. 
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, to jest: w okolicy sklepów nocnych 
(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach 
ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak 
place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicach 
urzędów lub placówek użyteczności publicznej 
związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje 
bankowe i bankomaty. 
Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej 
osiedle Karolew-Retkinia Wschód. Projekt zakłada 
rozmieszczenie około 30-32 kamer (8 punktów 
kamerowych) 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 istniejącymi już kamerami - 
nie tylko miejskimi, ale tymi instalowanymi przez 
mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące 
sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 
połączenie zapewni zwiększenie zasięgu                       
i skuteczności działania całej sieci, a tym samym 
stworzy możliwość szybszego reagowania                 
w sytuacjach niebezpiecznych, będących 
zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0175KR 

Zabudowa wiaty na przystanku 
Kusocińskiego/Retkińska (1960). 
Działka P25-210/13. 
Zabudowa wiaty na przystanku 
Kusocińskiego/Retkińska (1960). 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0182ZL 

Zielone światło dla Kwiatowej. 
Skrzyżowanie ulic Kwiatowej i Rąbieńskiej, działka 
P5-136/10 
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Kwiatowej i Rąbieńskiej (dla ruchu 
zmotoryzowanego i dla pieszych). 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0183KR 

Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej dla 
samochodów do ul. Kusocińskiego 1. 
Działka P26-30/1. 
Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej do 
samochodów do ul. Kusocińskiego 1. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0184ZM 

Bezpieczne Zdrowie-Mania - stworzenie 
monitoringu miejskiego na osiedlu Zdrowie-
Mania. 
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, to jest: w okolicy sklepów nocnych 
(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach 
ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak 
place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicach 
urzędów lub placówek użyteczności publicznej 
związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje 
bankowe i bankomaty. 
Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej 
osiedle Zdrowie-Mania. Projekt zakłada 
rozmieszczenie około 12 kamer (3 punkty 
kamerowe) 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 istniejącymi już kamerami - 
nie tylko miejskimi, ale tymi instalowanymi przez 
mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące 
sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 
połączenie zapewni zwiększenie zasięgu                       
i skuteczności działania całej sieci, a tym samym 
stworzy możliwość szybszego reagowania                 
w sytuacjach niebezpiecznych, będących 
zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0185KR 

Sala językowa dla uczniów. 
UL. Rajdowa 13, działka P26-66. 
Modernizacja pracowni językowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0192MM 

Osiedlowy monitoring. 
Osiedle im. Montwilła-Mireckiego. 
Montaż 15 kamer w newralgicznych punktach 
osiedla i odbiorników rejestrujących ich zapis. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0197MM 

Remont chodnika na Jarzynowej. 
Działka P6-256/10. 
Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Jarzynowej 
od strony południowej (od strony garaży). 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0200MM 

Aleja wybitnych malarzy i architektów. 
Skwer zlokalizowany pomiędzy ul. Barona 
"Smukłego" do ul. Jarzynowej (działka 336/14         
w obrębie P-6). 
Wykonanie i wmurowanie 20 honorowych tablic 
wzdłuż skweru od ul. Barona "Smukłego" 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0203ZM 

Placyk zabaw i siłownia na powietrzu. 
Teren obok siedziby RO, ul. Grzybowa 1. 
Zadanie polega na utworzeniu placu zabaw i małej 
siłowni plenerowej. Plac zabaw składający się            
z karuzelki, 2 kiwaczków, drabinki poziomej niskiej, 
huśtawki, małej ścianki wspinaczkowej ze 
zjeżdżalnią. Siłownia plenerowa - twister, wahadło, 
koło Tai-Chi, poręcze gimnastyczne, 2 ławki, 
nawierzchnia trawiasta. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0205ZM 

Dla juniora i seniora - teren rekreacyjny. 
Działka P15-359. 
Utworzenie placu zabaw i małej siłowni plenerowej, 
ogrodzeniu od ul. Warneńskiej i Filareckiej. Plac 
zabaw składający się z karuzelki, 2 kiwaczków, 
drabinki poziomej niskiej, huśtawki, małej ścianki 
wspinaczkowej ze zjeżdżalnią. Siłownia plenerowa - 
twister, wahadło, koło Tai-Chi, poręcze 
gimnastyczne, 2 ławki. nawierzchnia trawiasta. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0206ZM 

Dla juniora i seniora- placyk zabaw i siłownia na 
powietrzu. 
Działka P15-314/38. 
Utworzenie placu zabaw i małej siłowni plenerowej, 
ogrodzeniu od ul. Rokitny, Zyndrama i alejki między 
tymi ulicami. Plac zabaw składający się z karuzelki, 
2 kiwaczków, drabinki poziomej niskiej, huśtawki, 
małej ścianki wspinaczkowej ze zjeżdżalnią. 
Siłownia plenerowa - twister, wahadło, koło Tai-
Chi, poręcze gimnastyczne, 2 ławki. nawierzchnia 
trawiasta. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0207SP 

Zmiana szarej betonowo-asfaltowej ul. 
Żeromskiego przy Pl. Barlickiego w zieloną aleję 
z drzewami i uporządkowanymi miejscami 
parkingowymi. 
Ul. Żeromskiego na odcinku od Zielonej do Pl. 
Barlickiego, a także Pl. Barlickiego. 
Uporządkowanie ruchu samochodowego na ul. 
Żeromskiego: zwężenie pasów ruchu, utworzenie 
zielonej alei z drzew np. platan klonolistny, budowę 
chodników wraz z pasem zieleni obsadzonym 
ozdobnymi krzewami (okolonym niskim 
metalowym płotkiem), oznakowanie miejsc 
parkingowych. Drzewa mają zostać zasadzone także 
na Pl. Barlickiego ( w razie utrudnień 
infrastrukturalnych mogą zostać zastąpione 
krzewami). Uwzględnienie bezpieczeństwa 
pieszych, poprzez wymalowanie przejścia dla 
pieszych z dojściem do przystanków MPK, budowę 
progów zwalniających. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0212ZM 

Aleja spacerowa miedzy ulicami Zyndrama            
i Rokitny. 
Działki: P15-314/38, P15-314/39. 
Oczyszczenie terenu wzdłuż alejki z dziko 
rosnących krzewów i drzewek, wytyczeniu                  
i okrawężnikowaniu ciągu pieszego, utwardzeniu 
przejścia mieszanką alejkową. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0214SP 

Zielone Polesie. 
Ul. 6 Sierpnia (odcinek ul. Lipowa-Żeromskiego). 
Nasadzenia 10 drzew na ul. 6 Sierpnia (odcinek ul. 
Lipowa-Żeromskiego). 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0217ZL 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: 
Złotno, Bronowa, Siewna, Krakowska. 
Działki: P5-378/3, P5-378/5, P5-378/7, P5-474/24, 
P5-473/25, P5-473/36, P5-473/37, P5-499/49, P6-
261/1, P6-261/2, P6-261/3, P6-262/27, P6-263/3, 
P6-263/18, P6-263/19, P6-263/20, P6-1/20. 
Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: Złotno, 
Bronowa, Siewna, Krakowska. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0219SP 

Bezpieczne przejścia dla pieszych. 
Ul. 6 Sierpnia (ul. Lipowa-ul. Żeromskiego). 
Malowanie dwóch przejść. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0221KO 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Skrzyżowanie ul. Długosza z Al. Włókniarzy. 
Namalowanie strzałki "skręt w prawo" z Al. 
Włókniarzy w ul. Długosza. Namalowanie linii 
ciągłej, która uniemożliwiłaby wyprzedzanie              
z prawego pasa ruchu pojazdom jadącym na północ 
Al. Włókniarzy. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0223KR 

Rowerem do szkoły. 
Działka P26-66, ul. Rajdowa 13. 
Budowa zadaszonej wiaty na rowery (15 stojaków), 
2 ławki. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0227LP 

Wykonanie nowego chodnika - bezpieczeństwo 
dla pieszych przy lotnisku. 
Działka P34-1. 
Budowa nowego chodnika o długości ok. 700m, 
szer. 1,5-2 m na ul. Pienistej od ul. Plocka do ul. 
Maczka. Aktualnie trzeba iść po płytach 
betonowych, po których jeżdżą szybko samochody. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0232ZL 

Skwer na placu pomiędzy ul. Spadochroniarzy, 
ul. Czołgistów, ul. Pionierską i ul. Rowerową. 
Obręb P-5, działki: 558/7, 558/1,558/6, 558/5, 
558/4, 558/3. 
Zagospodarowanie pustego placu pomiędzy ulicami 
poprzez posadzenie drzew i krzewów 
(szybkorosnących, zapewniających dużo cienia           
i łatwych w utrzymaniu), posianie trawy, 
wykonanie alejek, ustawienie 5 ławek i 5 koszy na 
śmieci. Zagospodarowanie należy powiązać                
z pobliskim placem zabaw, np. poprzez wydzielenie 
obszaru do jazdy na rolkach. Teren ten dotychczas 
był wykorzystywany jako miejsce do składowania 
materiałów budowlanych podczas prac na drogach 
osiedla. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0236SP 

Świetlica społeczna. Remont i udostępnienie 
lokalu w celu stworzenia miejsca dla dzieci, 
młodzieży i seniorów. 
UL. Legionów 46 (lokal substandardowy                     
w posiadaniu UMŁ). 
Remont i udostępnienie organizacjom 
pozarządowym lokalu, który może służyć jako 
miejsce ciekawych inicjatyw dla dzieci, młodzieży 
oraz osób starszych. Animacja zajęć, pomoc w 
nauce, rozwój pasji - wszystko to w najbliższym 
sąsiedztwie, działając dla lokalnej społeczności. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0243SP 

Zielone dachy I LO. 
Ul. Więckowskiego 41. 
Zagospodarowanie dachu małego budynku w I LO, 
poprzez stół pingpongowy, 15 leżaków, 10 puf,         
5 małych stolików, dostęp do wi-fi, dostęp do 
gniazdek elektrycznych (min. 10), rozsuwany dach, 
zielone krzewy ok. 15 szt., głośniki, sprzęt do 
odtwarzania muzyki, wodopój. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0244SP 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich 
parkach. 
Park im. ks. Poniatowskiego. 
Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening 
oparty na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej 
masy ciała. Celem treningu jest poprawienie 
kondycji i elastyczności ciała, wyrzeźbienie 
zgrabnej sylwetki, pokonanie własnych ograniczeń, 
a także dotlenienie organizmu. Najlepsze efekty 
osiągnąć można trenując grupowo na specjalnej 
bramie, składającej się z drabinek, poręczy, 
uchwytów i ławek skośnych. Całość na miękkiej 
gumowej nawierzchni. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0249ZL 

Inwestycja w dzieci - zapewnienie zakupu 
komputerów dla SP 169 na potrzeby edukacji. 
Ul. Napoleońska 7, działka P4-121/10. 
Projekt zapewni: -) wyposażenie sali zajęć w SP 169 
w komputery pomocne w przeprowadzeniu 
warsztatów, które przejdą na własność szkoły           
-) "Młodzi kreatorzy biznesu" - warsztaty z edukacji 
ekonomicznej i przedsiębiorczości dla dzieci z SP 
169. Założeniem projektu są warsztaty 
przeprowadzane przez organizację pozarządową, 
mającą doświadczenie w przeprowadzaniu 
warsztatów z edukacji ekonomicznej                              
i przedsiębiorczości z dziećmi. 

WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ 
WNIOSKODAWCĘ 

P0255ZM 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich 
parkach. 
Park im. J. Piłsudskiego. 
Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening 
oparty na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej 
masy ciała. Celem treningu jest poprawienie 
kondycji i elastyczności ciała, wyrzeźbienie 
zgrabnej sylwetki, pokonanie własnych ograniczeń, 
a także dotlenienie organizmu. Najlepsze efekty 
osiągnąć można trenując grupowo na specjalnej 
bramie, składającej się z drabinek, poręczy, 
uchwytów i ławek skośnych. Całość na miękkiej 
gumowej nawierzchni. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0257ZM 

Likwidacja kolejek na FALI w sezonie letnim! 
Doposażenie Aquaparku FALA w rewolucyjny 
system zakupu dodatkowych szafek oraz 
sprzętu do treningu i zabaw w części 
rekreacyjnej. 
Aquapark FALA. 
Zakup ok. 200 dodatkowych szafek, które 
zlikwidują kolejki. Dodatkowe szafki, które mogłyby 
stanąć w zewnętrznej części basenowej pozwolą 
rozładować kolejki, w których każdego dnia stoi 
kilkuset chętnych, a także zwiększą maksymalną 
liczbę korzystających z basenu jednocześnie. Szafki 
nie muszą być rozmiarów tych, które znajdują się    
w wewnętrznej części basenu, gdyż czynne byłyby 
tylko w okresie letnim podczas zwiększonego 
ruchu, kiedy korzystający nie mają potrzeby 
pozostawiania większej ilości odzieży. Dodatkowo 
w części rekreacyjnej jest potrzeba zainstalowania 
stacji street workoutowej, jako uzupełnienie już 
istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

P0260KR 

ZWOLNIJ - rowerem również można jeździć 
bezpiecznie. 
Drogi dla rowerów w pasach drogowych ulic: 
Retkińskiej, Krzemienieckiej oraz al. Bandurskiego. 
Naniesienie na wnioskowanych drogach czytelnych 
napisów "ZWOLNIJ", "ZWOLNIJ PIESI", "UWAGA 
PIESI" w miejscach, gdzie występuje wzmożony 
ruch pieszy (np. przed wejściem do Ogrodu 
Botanicznego, w sąsiedztwie przystanków oraz na 
ciągach pieszo-rowerowych). Wyznaczenie                  
i oznakowanie przejść dla pieszych w miejscach, 
gdzie występują kolizje z ciągami pieszymi oraz 
zabudowanie słupków lub/i barierek 
ograniczających możliwość przejazdu rowerem 
przez przystanki autobusowe. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0262SP 

Remont jezdni i chodników na ul.  6 Sierpnia 
(odcinek Żeromskiego-Gdańska). 
Ul. 6 Sierpnia, odc. Żeromskiego-Gdańska. 
Remont ulicy obejmujący: wymianę nawierzchni        
i zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, 
zwiększenie ilości miejsc parkingowych 
(parkowanie skośne po stronie północnej jezdni), 
uspokojenie ruchu kołowego i zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych poprzez wyniesienie 
przejść dla pieszych, remont i poszerzenie 
chodników, wprowadzenie stref zieleni, 
uporządkowanie już istniejących trawników 
(działka 227/1, 181/3, 222/2), montaż elementów 
małej architektury miejskiej. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0276ZL 

Doświetlenie skrzyżowania ul. Szczecińskiej         
i ul. Pancerniaków. 
Działka 98. 
Ustawienie latarni oświetlającej skrzyżowanie        
ul. Szczecińskiej i ul. Pancerniaków, powinna 
posiadać dwa źródła światła. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0277ZL 

Utwardzenie całej ul. Grenadierów drogowymi 
płytami betonowymi. 
Działka P41-150/7. 
Utwardzenie całej ul. Grenadierów płytami 
betonowymi o wymiarach 3m x 1,5 m. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

P0279SP 

Zielone Polesie - rekultywacja skweru na 
skrzyżowaniu ulic Legionów-Cmentarna. 
Działka 82/11. 
Rekultywacja zieleni, pielęgnacja obecnej 
roślinności, nasadzenie krzewów płożących na 
obwodzie trawnika, kompozycja z kilku odmian 
iglaków w trójkątnym skwerku - nasadzenie. 
Uzupełnienie brakujących cegieł i naprawa 
murków. Uzupełnienie siedzisk 5 szt. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 
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P0282SP 

Renowacja fontanny w Parku im. ks. 
Poniatowskiego przy ul. Żeromskiego (obok 
gmachu Technikum Włókienniczego). 
Park im. ks. Poniatowskiego. 
Kapitalny remont fontanny. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

 
 


