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Zestawienie zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 

na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 12 czerwca 2018 roku 

 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

1.  
BAM 

B0051BC 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

klubu Start. 

Kwartał Kalinowa, Św. Teresy, Włókniarzy, Pojezierska. 

Miejscowy plan zagospodarowania dla terenu klubu startu 

i jego okolic kwartał Kalinowa, Św. Teresy, Włókniarzy, 

Pojezierska. Poprzedzony zbieraniem pomysłów za 

pomocą portalu vox. Projekt ma uchronić duży teren nie 

zabudowany przed nie kontrolowanym jego 

zagospodarowaniem. 

Ogólnodostępne. 

10 000,00 zł 

N 

BAM negatywnie opiniuje możliwość realizacji 

zgłoszonego do budżetu obywatelskiego zadania 

polegającego na sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu klubu 

sportowego Start. Sprawy związane z 

kształtowaniem ładu przestrzennego należą do 

zadań własnych gminy (zgodnie z art.7 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym). W Łodzi to  Miejska  Pracownia  

Urbanistyczna prowadzi działalność związaną 

m.in. ze sporządzaniem projektów  miejscowych  

planów zagospodarowania  przestrzennego  dla  

miasta.  Zgodnie  z  uchwałą nr LXIII/1631/17 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 

roku w budżecie miasta  na 2018 rok 

zabezpieczono środki finansowe na potrzeby MPU, 

w tym, także na ten cel. Ponadto,  sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wskazanego obszaru zostało   

ujęte   w   harmonogramie   sporządzania   planów   

miejscowych   na   lata   2016-2020   przyjętego 

zarządzeniem nr 8139/VII/18 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 29 marca 2018 roku. Z powyższych 

względów realizacja wskazanego zadania w 

ramach budżetu obywatelskiego budzi zastrzeżenia 

10 000,00 zł 
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natury formalnej. Budżet obywatelski stanowi 

bowiem część budżetu miasta, która pozostaje w 

dyspozycji mieszkańców i powinna zostać 

przeznaczona na realizację zadań nie ujętych w 

planach finansowych miasta. Zasady budżetu 

obywatelskiego w Mieście Łodzi (§1 ust. 1 

załącznika nr 1 do zarządzenia nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego 

2018/2019) określają, że zadanie powinno być 

możliwe do realizacji w trakcie jednego roku 

finansowego. W przypadku procedury 

sporządzania planu miejscowego nie ma gwarancji, 

że zostanie ona zakończona w przeciągu roku. 

Ponadto, w granicach klubu sportowego Start 

znajdują się zarówno nieruchomości prywatne i o 

nieustalonym prawie własności, a także działki 

gminne pozostające w użytkowaniu klubu 

sportowego Start. Sytuacja ta wyklucza możliwość 

realizacji na nich zadań z budżetu obywatelskiego, 

zgodnie z §1 ust 4 załącznika nr 1 do zarządzenia 

nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 

stycznia 2018 w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących budżetu 

obywatelskiego 2018/2019. 
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2.  
BAM 

P0043ZL 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

Retkińskiego Pola. 

Kwartał Juszczakiewicza, Konstantynowska, 

Kusocińskiego, rzeka Łódka. 

Miejscowy plan zagospodarowania dla kwartału 

Juszczakiewicza, Konstantynowska, Kusocińskiego, rzeki 

Łódka. Teren należy do dużego dewelopera, który ogłosił 

już budowę pierwszych bloków i wybudował market przy 

Kusocińskiego. W planie należy chronić teren lasu 

Retkińskiego i zapewnić przejście pomiędzy 

Konstantynowską i Kusocińskiego. Po zabudowie całego 

terenu mieszkać może tam 10 000 ludzi. Spowoduje to 

całkowity paraliż zarówno ulic jak i komunikacji miejskiej 

na Retkini. 

Projekt ogólnodostępny. 

10 000,00 zł 

N 

BAM negatywnie opiniuje możliwość realizacji 

zgłoszonego do budżetu obywatelskiego zadania 

polegającego na sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Retkińskiego Pola – terenu położonego w rejonie 

ulic: Juszczakiewicza, Konstantynowskiej, 

Kusocińskiego, rzeki Łódki.Sprawy związane z 

kształtowaniem ładu przestrzennego należą do 

zadań własnych gminy (zgodnie z art.7 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym). W Łodzi to Miejska Pracownia 

Urbanistyczna prowadzi działalność związaną 

m.in. ze sporządzaniem projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla 

miasta. Zgodnie z uchwałą nr LXIII/1631/17 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 roku w 

budżecie miasta na 2018 rok zabezpieczono środki 

finansowe na potrzeby MPU, w tym, także na ten 

cel. Ponadto, sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego 

obszaru zostało ujęte w harmonogramie 

sporządzania planów miejscowych na lata 2016-

2020 przyjętego zarządzeniem nr 8139/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2018 

roku. Z powyższych względów realizacja 

wskazanego zadania w ramach budżetu 

obywatelskiego budzi zastrzeżenia natury 

formalnej. Budżet obywatelski stanowi bowiem 

część budżetu miasta, która pozostaje w dyspozycji 

mieszkańców i powinna zostać przeznaczona na 

realizację zadań nie ujętych w planach 

finansowych miasta. Zasady budżetu 

obywatelskiego w Mieście Łodzi (§1 ust 1 

załącznika nr 1 do zarządzenia nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego 

10 000,00 zł 
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3.  
BGM 

P0003SP 

Różany ogród z fontanną w tle. 

Ul. Św. Jerzego 11 oraz działki przylegające. 

Zadanie  polega na przekształceniu trzech zaniedbanych 

działek w romantyczny różany ogród z fontanną, 

pergolami, zielonymi ścianami, wartościowymi roślinami, 

ławeczkami (i innymi elementami małej architektury), 

oświetleniem, i przenośnym WC. 

Ogólnodostępny. 

400 000,00 zł 

N 

Dla terenu zaproponowanego do realizacji tego 

zadania trwa procedura uchwalania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego nr 177 

(uchwała nt XXXVI/935/16 Rady Miejskiej w 

Łodzi z 19.10.2016 r. Zgodnie z tym projektem, 

podstawowym przeznaczeniem działek 85, 84/3 

oraz 84/2  w obrębie P-9 jest zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny 

zabudowy usługowej. ZDiT wskazał, że działki 

drogowej nr 84/2 nie należy brać pod uwagę na cel 

realizacji proponowanego zadania. Ponadto 

zrealizowanie tego zadania, włącznie z faza 

projektową, rozbiórką budynku znajdującego się 

przy ul. Jerzego 11 (dz. 85) oraz wykonaniem 

robót, szczególnie związanych z wykonaniem 

fontanny, nie jest możliwe w ciągu jednego roku 

budżetowego . W związku z powyższym zadanie 

uzyskuje negatywną rekomendację. 

1 255 000,00 zł 

4.  
BNW 

L0001 

A wszystko te czarne oczy - miś panda w łódzkim zoo. 

Miejski Ogród Zoologiczny ul. Konstantynowska 8/10. 

Zadanie obejmuje wypożyczenie do łódzkiego ZOO na 

okres l roku Pandy Wielkiej. 

Ogólnodostępny 

1 998 000,00 zł 

N 

Pozyskanie zwierząt wymaga negocjacji umowy 

na wypożyczenie zwierząt przez polski rząd z 

rządem CHRL. Kwota przewidziana w ramach BO 

nie pokrywa kosztów wypożyczenia, transportu i 

utrzymania tych zwierząt. Brak odpowiedniej 

infrastruktury wymaga jej wytworzenia co 

dodatkowo zwiększa koszty. Zadanie nie jest 

możliwe do zrealizowania w ciągu roku. 

14 000 000,00 

zł 
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5.  
BNW 

L0110 

„Mikrokosmos"- insektarium w łódzkim ZOO. 

Miejski Ogród Zoologiczny ul. Konstantynowska 8/10. 

Czyż, nie mamy czasami ochoty wejść do miejsca, w 

którym poczujemy dreszczyk emocji. To co w nim 

zobaczymy może wywołać „gęsią skórkę", a jednocześnie 

będziemy się zastanawiać, czy to możliwe, że te zwierzęta 

występują w naturze. A teraz dajmy się ponieść 

wyobraźni.... Stwórzmy niewielki pawilon zaaranżowany 

na starą kopalnianą sztolnię z ekspozycją pająków, 

skorpionów, karaczanów i innych owadów. Ciekawe, 

niespotykane na co dzień, trochę przerażające gatunki 

możliwe do obserwacji z bliska. Wszystko w 

niezapomnianym klimacie opuszczonej kopalni. 

Dostępne dla wszystkich mieszkańców po zakupie biletu 

do ZOO oraz w specjalnej cenie 1 zł w wybrane dni roku 

np. urodziny Łodzi. 

1 980 000,00 zł 

P 

Realizacja wzbogaci ofertę łódzkiego zoo, 

stanowić będzie bazę rekreacyjną oraz edukacyjno 

– przyrodniczą dla mieszkańców. 

1 980 000,00 zł 

6.  
WGT 

L0288 

Winda dla niepełnosprawnych do sali obrad Rady 

Miejskiej w Łodzi. 

Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 - Duża Sala 

Obrad Rady Miejskiej. 

Zadanie polega na budowie przy budynku Urzędu Miasta 

Łodzi elektrycznej windy zewnętrznej dla osób 

niepełnosprawnych. Winda umożliwi dotarcie do dużej sali 

obrad Rady Miejskiej na różnego rodzaju spotkania, 

konsultacje i uroczystości wszystkim niepełnosprawnym 

na wózkach inwalidzkich, osobom starszym, chorym, z 

dysfunkcjami nóg, z małymi dziećmi itp. 

Winda będzie zbudowana przy bocznej ścianie budynku 

UMŁ od strony podwórka przy ul. Piotrkowskiej 106. 

 Ogólnodostępne. 

250 000,00 zł 

N 

W dniu 29 maja 2018 r. na wniosek Wydziału 

Techniczno-Gospodarczego Wydział Zamówień 

Publicznych UMŁ ogłosił postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w formie 

przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę 

prawej oficyny budynku B Urzędu Miasta Łodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104A o zewnętrzną windę 

osobową wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczna i zagospodarowaniem terenu. Termin 

składania ofert został wyznaczony na dzień 13 

czerwca 2018 r. Ponadto zgodnie z zarządzeniem 

nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 

stycznia 2018 roku oraz załącznikiem nr 1, zadania 

zgłoszone do budżetu obywatelskiego analizowane 

510 993,06 zł 
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są pod względem m.in. celowości, racjonalności i 

efektywności wydatkowania środków na projekty, 

a także ich zgodności ze strategią rozwoju Miasta 

oraz politykami i programami Miasta. Z uwagi na 

fakt, iż działania powielają się oraz mając na 

względzie racjonalność wydatkowania środków w 

ramach budżetu obywatelskiego, Wydział 

Techniczno-Gospodarczy wydaje opinie 

negatywną w przedmiotowej sprawie. 

7.  
BPKSiT 

L0076 

Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi. 

Trasa Turystycznej Linii Tramwajowej: Plac Niepodległości - 

Piotrkowska - Mickiewicza - Kościuszki - Zachodnia - Plac 

Wolności - Pomorska - Kilińskiego - Rodziny Poznańskich - 

P.O.W. – Narutowicza Radiostacja. 

Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat 

dwudziestych XX wieku, kursującym w każdą sobotę i 

niedzielę od 25 maja do 20 października 2019 roku, na 

ustalonej trasie przez 8 godzin w każdą sobotę i niedzielę 

wraz z przewodnikiem. 44 dni x 8 h = 352 godziny. 

Dodatkowe kursy uzupełniające podczas trwania Light 

Move Festival dla odwiedzających i turystów w dniach 27, 

28, 29 września 2019 roku od 18.30 do 23.30 czyli 3 dpi x 

5 h = 15 h. Kursy-te realizowane będą bez przewodnika. 

Kursy normalne plus kursy uzupełniające = 367 godzin. 

  

182 740,00 zł 

P 

Proponowana nieodpłatna Turystyczna Linia 

Tramwajowa będzie dostępna dla 

wszystkich chętnych chcących pogłębić swoją 

wiedzę na temat Łodzi oraz w 

ciekawy sposób spędzić czas. Oprócz 

weekendowych przejazdów projekt zakłada 

również dodatkowe kursy uzupełniające podczas 

trwania Light Move Festiwal. 

Pierwsza edycja projektu realizowana jest w 2018 

roku. Na rok 2019 została wyznaczona nowa trasa 

przejazdu tramwaju: Plac Niepodległości - 

Piotrkowska - Mickiewicza - Kościuszki - 

Zachodnia – Plac Wolności - Pomorska - 

Kilińskiego - Rodziny Poznańskich - P.O.W. – 

Narutowicza - Radiostacja. Przyczyni się to do 

poszerzenia grona odbiorców oraz pozwoli na 

wzmocnienie wartości    merytorycznej   zadania    

oraz   zaprezentowania    kolejnych    atrakcji 

turystycznych Łodzi. Kursy odbywać się będą 

182 740,00 zł 
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zabytkowym tramwajem wpisanym do rejestru 

zabytków pochodzącym z lat dwudziestych XX 

wieku a wszystkie kursy będą obsługiwane 

przez przewodników. 

8.  
BPKSiT 

L0116 

Słodki symbol Łodzi. 

Zadanie ogólnołódzkie. 

Łódź potrzebuje nowego, pozytywnego symbolu! Projekt 

zakłada w pierwszej kolejności rozpisanie konkursu na 

recepturę ciastka kojarzącego się z Łodzią. Zwycięski 

przysmak będzie promował miasto podczas różnych 

imprez zewnętrznych oraz będzie dystrybuowany wśród 

mieszkańców. Sugerowane dwa rodzaje ciastka: „łódka" - 

standardowy i „chybotka" - z lekką domieszką alkoholu. 

Nie dotyczy 

25 000,00 zł 

N 

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i 

Turystyki negatywnie rekomenduje przedłożony 

wniosek. Po kontakcie z wnioskodawcą, celem 

uszczegółowienia składowych części zadania tj. 

koncepcji ciastka, jego promocji i dystrybucji oraz 

pozyskania informacji co składa się na szacunkowe 

koszty, Biuro otrzymało regulamin konkursu na 

wybór słodkiego symbolu Łodzi, zgodnie z którym 

nagrodą w konkursie jest zagwarantowanie 

zwycięskiej cukierni zamówień na okres 3 lat oraz 

jednorazowa nagroda finansowa w wysokości 

ustalonej przez komisję. Następnymi etapami 

miałoby być: wyłonienie firmy zajmującej się 

przechowywaniem i dostawą ciastek promujących 

Łódź - umowa na okres 3-ch lat, 

- wyłonienie hostess oraz wyposażenie ich w strój 

z herbem Łodzi - umowa na okres 

3 lat. Do Karty zmian we wniosku został załączony 

przysłany przez wnioskodawcę ,,Regulamin 

konkursu". Niestety wnioskodawca nie odniósł się 

do prośby o koszty, a pierwotnie podane koszty nie 

były z nikim konsultowane (o czym poinformował 

telefonicznie). Na negatywną opinię Biura składają 

się następujące elementy: 

brak możliwości zawierania przez Miasto w 

25 000,00 zł 
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ramach budżetu obywatelskiego umów 

wieloletnich, brak możliwości udzielania w ramach 

budżetu obywatelskiego nagród fundowanych 

przez Prezydenta Miasta Łodzi, 

wnioskodawca wskazuje, iż autorami projektów 

mogą być tylko cukiernie, prowadzące działalność 

na terenie Łodzi, co zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych stanowi ograniczenie zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców (a co z np. piekarniami), 

brak możliwości weryfikacji kosztów zadania, z 

uwagi na zbyt ogólne ujęcie tematu. 

Jednocześnie należałoby nadmienić, iż jedynym 

podmiotem, który mógłby sprzedawać ciastka 

promujące Łódź jest Łódzkie Centrum Wydarzeń. 

9.  
BPKSiT 

L0120 

Light Move Festival przez cały rok! 

Jedna z kamienic przy ulicy Piotrkowskiej na odcinku od 

ulicy Zielonej do Alei Piłsudskiego. 

Celem projektu jest oświetlenie na stałe jednej kamienicy 

liczbą 12 lamp w 5 kolorach na wzór popularnego Light 

Move Festival. Po drugiej stronie ulicy należy 

zainstalować system konsol przypominających bębny, 

które pod wpływem dotyku imitującego grę na bębnie 

włączałyby i wyłączały określone lampy. Liczba konsol 

powinna być równa liczbie kolorów oświetlających 

kamienicę, a kolory konsol powinny odpowiadać kolorom 

oświetlenia lamp. 

Ogólnodostępny 

97 600,00 zł 

N 

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i 

Turystyki negatywnie rekomenduje l przedłożony 

wniosek. Light Move Festival jest unikatowym 

wydarzeniem artystyczne - kulturalnym, | 

odbywającym się w Łodzi od 2011 r., którego 

organizatorem jest Fundacja Lux Pro | 

Monumentis. Po stronie Miasta współpracę przy 

przedmiotowym Festiwalu j podejmuje Łódzkie 

Centrum Wydarzeń. Działalność organizowanego 

przez Fundację Light Move Festival jest prawnie 

zastrzeżona i opatentowana, a Fundacja podejmuje 

działania aby projekcje przyjmowały różne 

formuły. Ponadto na opinię negatywną miała 

również wpływ weryfikacja własności wskazanych 

budynków. Właścicielem wskazanych przez 

97 600,00 zł 
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wnioskodawcę kamienic nie jest wyłącznie Miasto, 

poza jedną lokalizacją tj. Piotrkowska 106. 

Jednakże, zgodnie z opinią Biura ds. Rewitalizacji, 

kamienica ta będzie poddana remontowi w latach 

2018 i 2019. Mając powyższe na uwadze 

weryfikacja pozostałych danych, w tym szacunku 

kosztów, jest bezprzedmiotowa. 

10.  
MOPS 

W0047SW 

Polepszenie warunków pobytowych seniorów, 

wyposażenie placówki w stoliki i krzesła na stołówce 

oraz zakup i wymiana pieca CO w celu zapewnienia 

ogrzewania w okresie zimowym. 

DDP, ul. Fabryczna 19. 

Zakup stolików i krzesełek w stołówce (obecne są bardzo 

zużyte i uszkodzone, mają ponad 30 lat). Zakup i wymiana 

pieca CO (gazowego), aktualny piec, który ogrzewa całą 

naszą placówkę ma ponad 22 lata, cały czas się psuje. 

Dwukrotnie tej zimy nam się zepsuł i przez kilka dni nie 

mieliśmy ogrzewania. Podobnie było w zeszłym roku. Piec 

ten nie nadaje się już do serwisowania, a nawet do 

naprawy jak orzekł ekspert. Przy przeglądzie kominiarskim 

orzeczono, że piec nie nadaje się do dalszej eksploatacji i 

stanowi zagrożenie. 

Z usług DDP mogą korzystać seniorzy będący 

mieszkańcami osiedla, pod warunkiem uzyskania z III 

Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS decyzji kierującej, 

co jest warunkiem uczęszczania do placówki. Jednak DDP 

nie jest placówką zamkniętą. Na jego terenie, przy 

współpracy ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami, 

Wydziałem Zdrowia, służbami miejskimi odbywają się 

32 500,00 zł 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

2018/2019, polegające na doposażeniu Domu 

Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19 w Łodzi. 

Zadanie ma na celu doposażenie stołówki placówki 

w stoły i krzesła oraz wymianę pieca gazowego. 

Projekt jest spójny z zadaniami, które realizuje 

Dom Dziennego Pobytu jako miejsce, w którym 

seniorzy mogą spożywać posiłki, spędzać czas 

wolny, odpoczywać, relaksować się, podejmować 

aktywność poprawiającą ich stan zdrowia. 

Doposażenie Domu w nowy kocioł gazowy 

(kondensacyjny) oraz stołówki w nowe meble 

wpłynęłoby pozytywnie na poprawę warunków 

pobytu pensjonariuszy, usprawniło proces 

przygotowania posiłków, a także podniosłoby 

standard placówki, jej wizerunek i estetykę. 

32 500,00 zł 
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występy artystyczne, spotkania, odczyty, prelekcje. 

11.  
MOPS 

S0066KA 

Utworzenie świetlicy środowiskowej w lokalu przy 

Żwirki 3. 

lokal przy ul. Żwirki 3. 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i 

młodzieży oraz samotnych seniorów przez wskazaną w 

konkursie organizację pożytku publicznego. Lokal przy ul. 

Żwirki 3 jest obecnie wykorzystywany tylko przez radę 

osiedla Śródmieście Katedralna jedynie kilka razy w 

miesiącu. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym i ma 

powierzchnię ok. 80 m
2
. Wykorzystanie tego miejsca, jako 

świetlicy środowiskowej pozwala na pełne wykorzystanie 

tego miejsca dla potrzeb lokalnej społeczności.  

Ta świetlica byłaby dostępna dla wszystkich mieszkańców, 

którzy potrzebują wsparcia. Ponadto pozostali mieszkańcy 

mogliby w tym miejscu wspierać osoby potrzebujące np. 

przez pomoc w odrabianiu lekcji. To miejsce służyłoby 

pozytywnej integracji sąsiedzkiej i wzajemnemu 

udzielaniu pomocy. 

170 000,00 zł 

N 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, negatywnie 

rekomenduje wniosek S0066KA dotyczący 

utworzenia świetlicy środowiskowej przy ul. 

Żwirki 3 w Łodzi. Wniosek jest niezgodny z § 1 

pkt 4 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 

7646A/N/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018/2019. 

Nieruchomość przy ul. Żwirki 3 jest Wspólnotą 

Mieszkaniową, natomiast lokal użytkowy 1U, w 

którym planowane jest zorganizowanie świetlicy 

środowiskowej stanowi własność Gminy. Lokal 

ten na mocy Porozumienia AN-K/71/2004 z dnia 

01.10.2004 r. jest przeznaczony dla Jednostki 

Pomocniczej Miasta Łodzi „Rady Osiedla 

Katedralna" - na działalność statutową. Tym 

samym środki publiczne byłyby wydatkowane na 

teren będący w dyspozycji podmiotu, któremu 

Miasto nie może przekazać środków na ten cel. 

Ponadto z uwagi na brak uzyskania od autora 

zadania dodatkowych informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia szczegółowej analizy, w tym 

szacunkowych kosztów zadania, wniosek nie może 

być dalej procedowany. 

170 000,00 zł 
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12.  
MOPS 

S0069WS 

Program „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja 

sprawdzonych działań”. 

osiedle Śródmieście Wschód. 

Daj dzieciom alternatywę do bezpiecznego spędzania 

czasu wolnego i otrzymania fachowej pomocy. Zaangażuj 

streetworkerów do wyciągania dzieci i młodzieży z 

łódzkich bram. Zmniejsz przestępczość i demoralizację 

nieletnich. Postaw na sprawdzony i skuteczny sposób! 

Zorganizowane zostanie wsparcie środowiskowo-

pedagogiczno -terapeutyczne i animacyjne dla młodych 

osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym 

na terenie miasta Łodzi.  

Zadanie jest skierowane do Łodzian, znajdujących się w 

trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, 

wykorzystując własne zasoby i możliwości. Realizacja 

zadania dotyczy okresu 11 miesięcy tj. od 15 lutego - do 31 

grudnia 2019 r. Wsparciem 6 streetworkerów (3 zespoły po 

2 osoby) zostanie objętych 60 dzieci. Planowane do 

realizacji działania, w formie wsparcia środowiskowo-

pedagogiczno-terapeutycznego a także animacje dla 

młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na terenie miasta Łodzi, będą stanowiły 

kontynuację działań realizowanych w 2017 r. w ramach 

Budżetu Obywatelskiego. 

370 200,00 zł 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

pozytywnie rekomenduje zgłoszoną w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 propozycję 

zadania „Program „Wyciągamy dzieci z bram - 

kontynuacja sprawdzonych działań". Realizacja 

projektu wynika z rozeznanych potrzeb gminy i 

stanowić będzie uzupełnienie zadań z zakresu 

pomocy społecznej. Ponadto wzbogaci 

dotychczasowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą 

realizowane w ramach lokalnego systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

Podejmowane przez streetworkerów i innych 

specjalistów działania będą miały pozytywny 

wpływ na zmianę stylu życia i zachowania 

młodych ludzi oraz kształtowanie i wzmacnianie 

ich pozytywnych postaw życiowych m.in. poprzez 

alternatywę do bezpiecznego spędzania czasu 

wolnego i otrzymania fachowej pomocy. 

Planowane do realizacji działania, w formie pracy 

środowiskowo-pedagogiczno-terapeutycznej i 

animacyjnej, będą stanowiły kontynuację działań 

realizowanych w 2017 r. w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. W korespondencji mailowej 

wnioskodawca doprecyzował zakres i warunki 

realizacji zadania, w sposób umożliwiający ocenę 

jego kosztów realizacji. 

370 200,00 zł 
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13.  
MOPS 

L0106 

Nowy dach nad głową. 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Szczytowa 11. 

Zadanie wymaga remontu, naprawy dachu w noclegowni 

dla osób bezdomnych, których życie niestety potoczyło się 

ślepą uliczką i których ta ciężka droga doprowadziła do 

bezdomności i życiu w wykluczeniu społecznym. Dach o 

powierzchni około 200m2 wymaga generalnego remontu. 

Nie dotyczy 

60 000,00 zł 

N 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, negatywnie 

rekomenduje wniosek L0106 dotyczący remontu 

dachu w Noclegowni dla osób bezdomnych przy 

ul. Szczytowej 11 w Łodzi, w którym  funkcjonują  

prowadzone przez  Towarzystwo im. św. Brata 

Alberta na zlecenie Miasta Łodzi Noclegownia i 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. Wniosek 

jest niezgodny z § 1 pkt 4 załącznika nr 1 do 

zarządzenia Nr 7646/VII/18 z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

2018/2019. Nieruchomość położona w Łodzi przy 

ul. Szczytowej 11 stanowi własność Skarbu 

Państwa, który użyczył  ją Zarządowi Głównemu 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, na 

mocy umowy użyczenia z dnia 23 września 1994 r. 

Tym samym środki publiczne byłyby 

wydatkowane na nieruchomość znajdującą się na 

terenie, co do którego gminie nie przysługują 

żadne uprawnienia. W  ocenie   Miejskiego   

Ośrodka   Pomocy Społecznej brak jest podstaw 

prawnych do inwestowania w nieruchomość nie 

będącą własnością gminy, wobec czego 

negatywnie opiniuje wniosek L0106. 

60 000,00 zł 
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14.  
MOPS 

L0123 

"Wyciągamy kulturą". 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy 

dziecka.  

Zapewnienie środków celowych na rzecz udziału 

cyklicznego podopiecznych domów dziecka i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych (świetlice) w Łodzi w 

bieżących wydarzeniach kulturalnych. 

Dzieci w wieku szkolnym wychowujące się w łódzkich 

domach dziecka, a także uczęszczające do placówek 

wsparcia dziennego. 

1 000 000,00 zł 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

2018/2019, polegające na umożliwieniu dostępu 

dzieciom wychowującym się w łódzkich domach 

dziecka a także uczęszczającym do placówek 

wsparcia dziennego do bieżących wydarzeń 

kulturalnych. Projekt stanowić będzie istotny 

element w lokalnym systemie opieki nad 

dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe 

formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszelkie 

działania, które przyczynią się do rekompensaty 

dziecku braku naturalnych, trwałych i stabilnych 

więzi emocjonalno -społecznych, są niezmiernie 

cenne. Do takich, zaliczyć należy zajęcia 

dotyczące rozwoju osobistego, które inspirują do 

poszukiwań i odkrywania siebie, dają wiedzę i 

praktyczne umiejętności. Biorąc pod uwagę, iż 

proponowane działania wpisują się w katalog 

zadań, z zakresu wspierania rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, projekt należy zaopiniować 

pozytywnie. Wskazana we wniosku szacunkowa 

wartość realizacji zadania została urealniona do 

obowiązujących cen rynkowych. 

681 300,00 zł 
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15.  
MOPS 

L0135 

Łódź nie marnuje jedzenia! Jadłodzielnia na Zielonym 

Rynku i cykl warsztatów. 

Miejsce realizacji inicjatywy to tzw. Zielony Rynek na 

Placu Barlickiego. Jadłodzielnia będzie się mieścić przy ul. 

Małej, zaraz przy wjeździe na parking samochodowy, przy 

budce strażnika. Warsztaty odbywać się będą realizowane 

w 30 łódzkich szkołach. 

Zapewnienie mieszkańcom Łodzi przestrzeni bezpłatnego 

udostępniania i wymiany żywności - Jadłodzielni. Będzie 

to oznakowana, wolnostojąca, estetyczna budka na Placu 

Barlickiego, wyposażona w lodówkę oraz regał na żywość 

i napoje. Drugim elementem składowym zadania będzie 

cykl warsztatów w szkołach podstawowych, mających na 

celu edukacje; w zakresie ograniczenia marnowania 

żywności. 

Nie dotyczy 

18 634,00 zł 

N 

Miejski Ośrodek Pomoc Społeczne negatywnie 

rekomenduje wniosek L0135 dotyczący 

uruchomienia Jadłodzielni na Zielonym Rynku. 

Mimo, iż nowy obiekt znacznie poprawiłby ofertę 

dla najuboższych mieszkańców naszego Miasta, 

mając na uwadze zasady Budżetu Obywatelskiego, 

należy wskazać niezgodność z § 1 pkt 4 załącznika 

nr 1 do zarządzenia   Nr   7646/VII/18   z   dnia   

24   stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019. Działki przy ul. Małej 

3 oraz ul. Gdańskiej 59, na których planowana jest 

lokalizacja Jadłodzielni, posiadają obciążenie w 

postaci dzierżawy obowiązującej od 1 lipca 2017 r. 

do 30 marca 2020 r. Jak wynika z informacji 

uzyskanej od autora zadania, nie rozważał on 

zmiany lokalizacji, gdyż wskazane we wniosku 

usytuowanie Jadłodzielni było efektem 

zeszłorocznych ustaleń z dzierżawcą terenu. 

18 634,00 zł 
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16.  
MOPS 

L0144 

Wyciągamy przez sport! 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy 

dziecka.  

Zapewnienie środków celowych na rzecz udziału 

cyklicznego podopiecznych domów dziecka i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych (świetlice) w Łodzi w 

bieżących wydarzeniach sportowych organizowanych na 

terenie miasta. 

Dzieci w wieku szkolnym wychowujące się w łódzkich 

domach dziecka, a także uczęszczające do placówek 

wsparcia dziennego. 

1 000 000,00 zł 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

2018/2019, polegające na umożliwieniu dostępu 

dzieciom wychowującym się w łódzkich domach 

dziecka a także uczęszczającym do placówek 

wsparcia dziennego do bieżących wydarzeń 

sportowych. Projekt stanowić będzie istotny 

element w lokalnym systemie opieki nad 

dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe 

formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszelkie 

działania, które przyczynią się do rekompensaty 

dziecku braku naturalnych, trwałych i stabilnych 

więzi emocjonalno -społecznych, są niezmiernie 

cenne. Do takich, zaliczyć należy zajęcia 

dotyczące rozwoju osobistego, które inspirują do 

poszukiwań i odkrywania siebie, dają wiedzę i 

praktyczne umiejętności. Biorąc pod uwagę, iż 

proponowane działania wpisują się w katalog 

zadań, z zakresu wspierania rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, projekt należy zaopiniować 

pozytywnie. Wskazana we wniosku szacunkowa 

wartość realizacji zadania została urealniona do 

obowiązujących cen rynkowych. 

681 300,00 zł 
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17.  
MOPS 

L0263 

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

Dom Dziennego Pobytu dla Osób niepełnosprawnych w 

Łodzi ul. Rojna 18a. 

Zakup   samochodu  dostosowanego   do  przewozu  osób  

niepełnosprawnych  ruchowo   i intelektualnie     będących     

podopiecznymi     Domu    Dziennego     Pobytu     dla  

Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a i Filii ul. 

Piotrkowska 121. Samochód z ilością miejsc : 8 osób + 

kierowca oraz z możliwością przewozu wózka 

inwalidzkiego. 

Podopieczni Domu Dziennego Pobytu dla Osób 

Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a i ul. Piotrkowskiej 

121. 

125 000,00 zł 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

pozytywnie rekomenduje zadanie zgłoszone do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

2018/2019, polegające na zakupie samochodu 

służącego do przewozu osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, korzystających 

z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 18a 

oraz jego filii przy ul. Piotrkowskiej 121, 

funkcjonujących w ramach struktury MOPS w 

Łodzi. Realizacja zadania przyczyniłaby się do 

pomocy osobom z niepełnosprawnością a także ich 

rodzinom borykającym się z dowozem swoich 

dzieci na zajęcia do DDP i ich odwożeniem do 

domów rodzinnych. Możliwość korzystania z 

samochodu to duże wsparcie aktywności dzieci, 

młodzieży i osób starszych, która obejmuje szereg 

aktywizujących działań stwarzających im nowe 

możliwości do nauki, poprzez m.in. udział w 

spotkaniach integracyjnych z innymi placówkami, 

udział w festiwalach, wycieczkach 

krajoznawczych, korzystanie z instytucji 

kulturalnych, itp. Proponowana inwestycja 

pozytywnie wpłynie na wizerunek MOPS, a przede 

wszystkim podwyższy standard usług 

świadczonych na rzecz podopiecznych MOPS. 

125 000,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

18.  
MOPS 

L0272 

Zakup wyposażenia - łóżka jednoosobowe z 

materacami do grupy nocnej "oddziału wsparcia". 

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w 

Łodzi ul. Rojna 18a. 

Zakup wyposażenia do grupy nocnej „oddziału wsparcia" 

dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Osób 

Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18a i jego Filii, przy ul. 

Piotrkowskiej 121 

- Łóżka jednoosobowe do spania z materacem – szt. 10. 

Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Osób 

Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a i ul. Piotrkowskiej 

121. 

8 500,00 zł 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

pozytywnie rekomenduje zadanie zgłoszone do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

2018/2019, polegające na zakupie łóżek 

jednoosobowych z materacami dla potrzeb 

uczestników „grupy nocnej" Domu Dziennego 

Pobytu przy ul. Rojnej 18a oraz jego filii przy ul. 

Piotrkowskiej 121, funkcjonujących w ramach 

struktury MOPS w Łodzi. Grupa nocna to 10 

łóżkowy oddział tygodniowy, który działa w 

systemie rotacyjnym i przyjmuje podopiecznych w 

zależności od potrzeb rodzin, różnych sytuacji 

życiowych np. choroba, pobyt w szpitalu rodzica, 

w innych przypadkach w których nie można 

zapewnić dziecku opieki profesjonalnej. Oddział 

tygodniowy - grupa nocna w trudnych chwilach 

rodzinnych pozwala rodzinie prawidłowo 

funkcjonować, pomaga w pokonywaniu trudnych 

codziennych spraw. Obecnie wyposażenie tej 

grupy nocnej jest do wymiany z powodu długiego 

użytkowania. Proponowane doposażenie 

pozytywnie wpłynie na wizerunek MOPS, a przede 

wszystkim podwyższy standard usług 

świadczonych na rzecz podopiecznych MOPS. 

8 500,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

19.  
MOPS 

L0276 

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin 

zastępczych. 

Łódź. 

Projekt przewiduje organizacje cyklicznych zajęć, 

warsztatów i jednodniowych wycieczek dla około 700 

dzieci (w wieku szkolnym) z domów dziecka i rodzin 

zastępczych. 

Rodzaje zajęć: 

1. edukacyjne, np. informatyka z elementami robotyki 

2. muzyczno-taneczne 

3. rękodzielnicze i arteterapeutyczne 

4. sportowe, m.in. na basenie 

5. hipoterapia i dogoterapia 

Jednodniowe wycieczki do miejsc atrakcyjnych 

turystycznie. Realizacja - sześć miesięcy. 

Dzieci i młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych. 

500 000,00 zł 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

2018/2019, polegające na organizacji cyklicznych 

zajęć, warsztatów i jednodniowych wycieczek dla 

około 700 dzieci (w wieku szkolnym) z domów 

dziecka i rodzin zastępczych. Projekt stanowić 

będzie istotny element w lokalnym systemie opieki 

nad dzieckiem i rodziną uzupełniając 

dotychczasowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Konieczność wychowywania się poza rodziną 

biologiczną wywiera ogromny wpływ na psychikę 

młodego człowieka. Przykre wspomnienia i 

doświadczenia mogą rzutować na pewność siebie, 

a nawiązywanie trwałych i silnych więzi 

emocjonalnych z innymi ludźmi może zostać 

zaburzone. Wszelkie działania, które przyczynią 

się do rekompensaty dziecku osieroconemu braku 

naturalnych, trwałych i stabilnych więzi 

emocjonalno - społecznych, są niezmiernie cenne. 

Do takich, zaliczyć należy zajęcia dotyczące 

rozwoju osobistego, które inspirują do poszukiwań 

i odkrywania siebie, dają wiedzę i praktyczne 

umiejętności. Biorąc pod uwagę, iż proponowane 

działania wpisują się w katalog zadań, do realizacji 

których zobowiązana jest piecza zastępcza 

(rodzinna i instytucjonalna), projekt należy 

zaopiniować pozytywnie. Wskazana we wniosku 

szacunkowa wartość realizacji zadania jest realna 

w stosunku do obowiązujących rynkowych. 

500 000,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 
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weryfikacją 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

20.  
MOPS 

G0121RO 

Zrelaksowany senior - sprawny senior – zakup 

mobilnego zestawu nagłośnieniowego i fotela 

masującego dla seniorów do DDP. 

ul. Obywatelska 69. 

Zakup: fotela masującego typu MASSAGGIA 

ECCELLENTE - 1 szt., zestawu nagłośnieniowego typu 

auna Streetstar 15 , w skład którego wchodzą interfejs 

bluetooth do odtwarzania muzyki ze smartfona, tabletu lub 

laptopa, port USB i gniazdo kart pamięci SD/MP3, dwa 

mikrofony, bezprzewodowe radio UHF. 

Z usług Domu Dziennego Pobytu mogą korzystać seniorzy 

będący mieszkańcami osiedla, pod warunkiem uzyskania z 

III Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej decyzji kierującej, co jest warunkiem 

uczęszczania do placówki. Jednak Dom Dziennego Pobytu 

nie jest placówką zamkniętą. Na jego terenie, przy 

współpracy ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami, 

Wydziałem Zdrowia, służbami miejskimi odbywają się 

występy artystyczne, spotkania, odczyty, prelekcje. 

9 000,00 zł 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

2018/2019, polegające na doposażeniu Domu 

Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69 w 

Łodzi. Zadanie ma na celu doposażenie placówki 

w fotel do masażu oraz sprzęt nagłaśniający. 

Projekt jest spójny z zadaniami, które realizuje 

Dom Dziennego Pobytu jako miejsce, w którym 

seniorzy mogą spędzać czas wolny, odpoczywać, 

spożywać posiłki, relaksować się, podejmować 

aktywność poprawiającą ich stan zdrowia. 

Doposażenie Domu wpłynęłoby pozytywnie na 

poprawę warunków pobytu pensjonariuszy oraz 

podniosłoby standard placówki, jej wizerunek i 

estetykę. 

9 000,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

21.  
MOPS 

P0038SP 

Lepszy komfort pobytu seniorów w placówce. 

DDP al..1 Maja 24/26. 

Doposażenie placówki w fotele i narożnik oraz sprzęt 

gastronomiczny (szafa mroźnicza i obierak do ziemniaków 

z separatorem obierzyn). 

Dostępność w godzinach pracy placówki (8.00-16.00). 

Korzystanie bezpłatne. 

21 500,00 zł 

P 

MOPS w Łodzi pozytywnie rekomenduje zadanie, 

zgłoszone do realizacji w ramach bo 2018/2019, 

polegające na doposażeniu DDP przy ul. 1 Maja 

24/26 w Łodzi. Zadanie ma na celu doposażenie 

placówki w sprzęt kuchenny i meble 

wypoczynkowe. Projekt jest spójny z zadaniami, 

które realizuje DDP jako miejsce, w którym 

seniorzy mogą spożywać posiłki, spędzać czas 

wolny, odpoczywać, relaksować się, podejmować 

aktywność poprawiającą stan ich zdrowia. 

Doposażenie Domu  w nowe meble 

wypoczynkowe (fotele i narożnik) oraz sprzęt 

kuchenny wpłynęłoby pozytywnie na poprawę 

warunków pobytu pensjonariuszy, usprawniło 

proces przygotowywania posiłków oraz 

podniosłoby standard placówki, jej wizerunek i 

estetykę. 

21 500,00 zł 

22.  
WOA 

L0119 

Usłyszeć hejnał Łodzi. 

Piotrkowska. 

Nagranie hejnału, zakupienie głośników odtwarzających 

muzykę, opłaty za prąd. Promowanie Łódzkiego 

symboliki/ 

Ogólnodostępne. 

51 800,00 zł 

N 

Zgodnie z postanowieniami §2 ust. 6,8,9 

załącznika do Obwieszczenia Rady Miejskiej w 

Łodzi z dnia 4 listopada 2009 r. - Statut Miasta 

Łodzi, hejnał wykonywany jest codziennie o godz. 

12:00 z siedziby Rady Miejskiej. Dopuszczalne 

jest wykonywanie lub odtwarzanie hejnału jedynie 

w czasie uroczystości oraz świąt państwowych lub 

miejskich oraz może być odtwarzany jedynie przez 

regionalne rozgłośnie radiowe emitujące swoje 

programy w Łodzi. Realizacja tego zadania 

wymagałaby zmian postanowień zapisanych w 

Statucie Miasta Łodzi. 

150 000,00 zł 
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23.  
WOSiR 

W0092ZA 

BOMBA EKOLOGICZNA POD ZARZEWEM? 

Badanie skażenia gleby na trasie kanału ściekowego 

"Anilany" 

Zarzew, wzdłuż trasy kolektora ściekowego zakładów 

włókien sztucznych "Anilana"; działki numer : W28-260, 

W30-61/5, W30-52/21, W30-40/5, W30-17/50. 

Na trasie kolektora ściekowego kanału zakładów 

chemicznych "Anilana" na terenie Zarzewa pobieramy 

próbki gruntu z 5 różnych lokalizacji i sprawdzamy ich 

skażenie przynajmniej : cyjankami, rodankami, siarczkami, 

siarczanami, chlorkami, ołowiem, rtęcią, kadmem, 

miedzią, żelazem, magnezem, fenolami, fosforanami, 

cynkiem, akrylonitrylem oraz określamy odczyn PH. 

Wskazane nieruchomości oznaczone są jako działki 

stanowiące własność Gminy Miasta Łódź oraz objęte 

innym rodzajem władania przez: Zarząd Dróg i Transportu, 

PM Nr 146 – Wydział Edukacji DSS UMŁ, Zarząd Zieleni 

Miejskiej w Łodzi. Realizacja zadania może wiązać się z 

koniecznością dokonania uzgodnień z władającymi 

nieruchomościami, ze względu na możliwość zajęcia pasa 

drogowego, wykonywania prac w zbliżeniu do zieleni, czy 

ewentualny wpływ na prowadzenie prac dydaktycznych. 

3 600,00 zł 

N 

Realizacja zadania wymaga przeprowadzenia 

szeregu działań, dot. zlecenia wykonania 

dokumentacji, wyłonienia wykonawcy robót 

geologicznych, zlecenia wykonania analiz 

pobranych prób itd. Wyniki badań nie dadzą pełnej 

informacji nt. stanu gleb w przebiegu całego 

kanału ściekowego ANILANY, co wydaje się nie 

służyć ogółowi społeczeństwa.  Jednocześnie 

ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

dokonywana może być w określonych 

przypadkach zgodnie z obowiązującą ustawą 

Prawo ochrony środowiska, w tym m.in. w ramach 

państwowego monitoringu środowiska przez 

właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Realizacja zadania byłaby kosztowna, a jej 

szacowany przez Wydział OŚiR koszt 

przekroczyłby kilkunastokrotnie koszty określone 

we wniosku. 

43 500,00 zł 
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Realizator 
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Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

24.  
WOSiR 

L0096 

Sprawdzanie jakości powietrza w obrębie miejsc 

publicznych na Polesiu (Retkinia, Smulsko, Zdrowie, 

Lublinek), m.in.: szkoły, przedszkola, place zabaw, 

parki. 

Przedszkola, szkoły, parki, miejsca publiczne na Polesiu 

m.in, Retkinia, Złotno. Zdrowie, Lublinek-Pienista, Stare 

Polesie, Koziny. 

Mając na uwadze dobro mieszkańców POLESIE musimy 

mieć świadomość wpływu jakości 

powietrza, na nasze.., 

„...zdrowie, 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto cię stracił, Dziś piękność twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie..." 

Montaż profesjonalnych urządzeń do pomiaru jakości 

powietrza, co wpłynie na zwiększenie świadomości tego, 

czym oddychamy na co dzień. 

Zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie 

rzeczywistym. W oparciu o dane na mapie online 

oznaczane są informacje o jakości powietrza. Będziemy 

mierzyć m.in,: poziom stężenia pyłów zawieszonych 

PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie 

atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. 

W skład całego systemu wchodzi sieć czujników jakości 

powietrza, platforma, aplikacje na system Android i i OS, 

dane oraz prognoza zanieczyszczeń powietrza. 

Ogólnodostępny 

65 000,00 zł 

N 

Proponowane zadanie wykracza poza zakres zadań 

gminy opisanych w ustawie o samorządzie 

terytorialnym. Dla realizacji potrzeb własnych 

Miasto korzysta z informacji uzyskiwanych z 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska. 

65 000,00 zł 
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25.  
WOSiR 

L0105 

Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym - edycja 2. 

Teren całego miasta Łódź. 

Zadanie wprowadzenia w 2019 roku strategii ochrony 

kotów miejskich, zakładające ograniczenie ich populacji 

oraz opiekę nad nimi: 

• zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących -1 500 sztuk 

• zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 750 sztuk 

• leczenie kotów wolno żyjących - 510 sztuk 

• karma sucha dla kotów - 4 125 kilogramów 

• promocja ochrony kotów wolno żyjących. 

Ogólnodostępny 

365 000,00 zł 

P 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do zadań 

gminy należy opieka nad kotami 

wolno żyjącymi. Realizacja tego zadania w sposób 

znaczący poprawi sytuację tych zwierząt. Ponadto 

przyczyni się do humanitarnego zmniejszenia ich 

populacji przez wykonanie dużej ilości zabiegów 

sterylizacji i kastracji w jednym roku 

kalendarzowym. 

418 850,00 zł 
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Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 
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26.  
WOSiR 

L0152 

System monitorowania powietrza w Łodzi. 

Całe Miasto. 

Instalacja czujników jakości powietrza w całym mieście, 

wysyłającego informacje o PM 2.5 i PM 10 bezpośrednio 

do aplikacji zainstalowanej w telefonie. Informacja 

wysyłana z najbliższego punktu pomiarowego do 

najbliższego posiadacza telefonu z aplikacją.  

Ogólnodostępny 

180 000,00 zł 

N 

Proponowane zadanie wykracza poza zakres zadań 

gminy opisanych w ustawie o samorządzie 

terytorialnym. Dla realizacji potrzeb własnych 

Miasto korzysta z informacji uzyskiwanych z 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. 

180 000,00 zł 

27.  
WOSiR 

L0154 

Smog - wiedza podstawą zmian. Ulotka informacyjna 

skierowana do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 

i komunalnej poza centrum Łodzi, w dzielnicach o 

przewadze takiej zabudowy. 

Dzielnice Łodzi poza centrum. Dzielnice o największej 

kumulacji starej zabudowy jednorodzinnej i komunalnej, 

np. Górna, Ruda, Bałuty. 

Prosta czarnobiała, dwustronna ulotka informacyjną pisana 

zrozumiałym językiem, bez informacji ściśle naukowych, 

składana na 3 części. Przeznaczona do rozpowszechnienia 

w skrzynkach pocztowych mieszkańców - grupy 

docelowej. Informacja o: co to jest smog, - co tworzy 

łódzki smog w zimie w procentach, - szkodliwość dla ludzi 

spalania śmieci, ; - lista rzeczy, których nigdy nie należy 

spalać w domowym piecu, !- szkodliwość spalania węgla 

50 000,00 zł 

P 

Propagowanie wiedzy o niezbędności ograniczania 

zanieczyszczenia powietrza jest z punktu widzenia 

społecznego właściwa. 

50 000,00 zł 
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najgorszej jakości i odpadów także dla samego 

spalającego, jego rodziny i sąsiadów z wyszczególnieniem 

chorób do których może to doprowadzać 

- wpływ zanieczyszczenia powietrza na jakość warzyw z 

przydomowych ogródków - krótki opis prawidłowego 

rozpalania w piecu węglowym- zmniejszenie obciążenia 

dla środowiska odnośnik do strony internetowej z 

instrukcją, - adresy punktów bezpłatnej zbiórki odpadów w 

Łodzi (aby nie trafiały do pieców), -jeśli nie śmieci to co? 

Możliwość pozyskania pomocy i dopłaty do opału - telefon 

do Pomocy Społecznej, - sąsiad spala śmieci - telefon 

interwencyjny, - kary finansowe w Łodzi za spalanie 

śmieci, - informacja o kolejnym, najbliższym naborze 

wniosków do programu dopłat do wymiany źródła 

ogrzewania - wymienione inne działania mieszkańców, 

które pomogą zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w 

Łodzi, np. oszczędna eksploatacja aut, zwiększanie ilości 

zieleni w mieście itd. 

Nie dotyczy 
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28.  
WOSiR 

L0287 

Tablice informacyjne informujące o stężeniu 

zanieczyszczeń powietrza w Łodzi. 

Lokalizacje tablic:  1. dziedziniec Urzędu Miasta Łodzi, ul. 

Piotrkowska 104, 2. wejście do EC-1 od strony północnej, 

Piotrkowska przy pasażu Rubinsteina. Elektroniczne 

tablice informacyjne Informacji Pasażerskiej na 

przystankach MPK. 

Trzy tablice informacyjne, pokazujące dane na temat 

aktualnej jakości powietrza i stężenia zanieczyszczeń, 

umieszczone na dziedzińcu Urzędu Miasta Łodzi 

(Piotrkowska 104), przed wejściem do EC-1 od strony 

Nowego Centrum Łodzi, przy Pasażu Rubinsteina od 

strony Piotrkowskiej. Dodatkowo wyświetlanie informacji 

o jakości i zanieczyszczeniu powietrza na tablicach 

zainstalowanych na przystankach MPK i na monitorach w 

pojazdach. 

Ogólnodostępne. 

300 000,00 zł 

N 

Dostępność informacji o poziomie 

zanieczyszczenia powietrza jest b. szeroka dla 

wszystkich zainteresowanych - poprzez strony 

internetowe agend i portali a także poprzez 

aplikacje telefoniczne. Wdrożenie projektu 

wymaga podjęcia szeregu uzgodnień i ustaleń co 

do sposobu eksploatacji I wdrożenie i obsługa / , 

oszacowanie kosztów bieżącej obsługi, 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 

miasta / obsługa /, co przy tak szerokim zakresie 

projektu wydatki będą znaczne. 

300 000,00 zł 
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29.  
SdZ 

L0150 

"Łódź dla zwierzaka!" 

Ul. Marmurowa 4. 

Zapewnienie środków docelowych w celu zaspokojenia 

bieżących potrzeb schroniska dla zwierząt w Łodzi.  

Ogólnodostępny 

300 000,00 zł 

N 

Proponowane przeznaczenie środków jest 

niecelowe z uwagi na zabezpieczenie takich 

potrzeb w budżecie schroniska dla zwierząt. 

300 000,00 zł 

30.  
WI 

L0058 

Platforma internetowa do komunikacji zgłaszania 

problemów i wymiany informacji mieszkańców, 

urzędników, radnych wzajemnie ze sobą. 

Nie dotyczy. 

Stworzenie portalu do komunikacji mieszkańców, radnych, 

urzędników wzajemnie ze sobą. Wygląd interfejsu ma być 

intuicyjny obrazkowy (za pomocą ikon) podobnie jak w 

windowsie 10,androidzie. Urządzenie ma mieć dwa 

poziomy otwartą dla wszystkich mieszkańców, oraz 

wymagającą uwierzytelnienia dla urzędników. Główne 

zadanie to wymiana informacji wszystkich członków 

społeczności. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły 

jak to ma miejsce w budżecie obywatelskim. Zgłaszać 

problemy takie jak dziura w jezdni powalone drzewo itd. 

bez zastanawiania się gdzie mają to zgłosić . Cała 

1 350 000,00 zł 
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komunikacja mieszkańców z urzędami i radnymi będzie w 

jednym miejscu. Urzędnicy z różnych wydziałów szybko 

wymienią się informacjami nie będzie to trwało w 

nieskończoność. W każdym urzędzie będzie pracownik 

odpowiadający na zapytania. Nie będzie tak że pisma 

skierowane do poszczególnych komórek urzędu giną. 

Reakcja na drobne zgłoszenia np. rad osiedla potrafią 

trwać rok. Zakładając konto na portalu będzie można 

śledzić statut zgłoszenia, pomysłu, pisma tak jak jest to z 

paczkami wysyłanymi kurierem. Zgłaszane pomysły i 

rozwiązania będą trafiać bezpośrednio do odpowiednich 

działów i interpretowane. Platforma Vox będzie częścią 

portalu gdzie wszystkie pomysły będą głosowane. Za 

pomocą platformy będzie można przeprowadzać 

konsultacje. Stacjonarne terminale dla osób bez dostępu do 

Internetu będą umieszczone w bibliotekach i domach 

kultury. Przeszkolony personel będzie pomagał w 

poruszaniu się po portalu. Mieszkańcy w lokalu będą 

mogli się spotkać i omawiać zadania. Portal będzie musiał 

mieć strukturę umożliwiającą w przyszłości dodanie 

zakładek i dodatkowych funkcji. Wyłoniona firma 

powinna mieć doświadczenie w budowie zawansowanych 

rozwiązań informatycznych. Aplikacja musi przechodzić 

ze wszystkimi prawami poza odsprzedażą na własność 

miasta. W kolejnym przetargu może wygrać inna firma, 

która musiała by zaczynać pisać wszystko od nowa. 
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31.  
WI 

L0117 

Telewizyj-no-telefoniczne, nawiązywanie kontaktów. 

Łódź. 

Zadaniem by było wykorzystanie lokalnej stacji 

telewizyjnej wraz z lokalnym operatorem telefonicznym, 

oraz z lokalną firmą reklamową, i firmą która by się zajęła 

technicznym aspektem, połączenia w/w firm w celu 

stworzenia audycji telewizyjnej która to za niewielką 

opłatą umożliwiała by nawiązania kontaktów[krótkich 

rozmów] przez telefon osobom w różnym przedziale 

wiekowym. Przewiduje się audycję trwającą nie dłużej niż 

l godz. po godzinie 22:00 na początek raz w tygodniu. 

Wymieniona audycja wymagałaby budowy urządzenia do 

tego celu, lub napisanie odpowiedniego oprogramowania 

która to audycja spełniałaby konkretne wymagania. Tymi 

wymaganiami byłoby uczciwe świadczenie usługi: usługa 

zrealizowana, opłata pobrana; usługa nie zrealizowana, 

opłata nie pobrana. Przewiduje się na początek że będzie 

dostępne 30 linii telefonicznych, które będą dostępne nie 

tylko podczas trwania audycji, ale całą dobę. Przewiduje 

się dwa nr telefonów, jeden przeznaczony dla Pań 

szukających Pana, drugi dla Panów szukających Pani, 

Godzinę audycji telewizyjnej przewiduje się na podział na 

cztery części, pierwszy kwadrans dla dwudziestolatków, 

drugi kwadrans trzydziestolatkowie, trzeci kwadrans 

czterdziestolatkowie, i czwarty kwadrans 

pięćdziesięciolatkowie. 

Ogólnodostępny 

400 000,00 zł 

N 

Autor wniosku proponuje uruchomienie 

cyklicznego programu telewizyjnego, którego 

celem byłoby umożliwienie zawierania kontaktów 

towarzyskich. Proponowane zadanie jest nie jest 

zadaniem realizowanym przez Gminę czy Powiat. 

400 000,00 zł 
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32.  
WI 

L0118 

Mapa drzew - nowoczesna aplikacja do zarządzania 

zielenią miejską. 

Teren Miasta Łodzi. 

Aplikacja R3 TREES ułatwi Zarządowi Zieleni Miejskiej 

gromadzenie oraz analizowanie danych o terenach zieleni 

w mieście Łodzi. Dodatkowo dane o zieleni można 

pozyskiwać w terenie dzięki tabletom z zainstalowaną 

aplikacją mobilną. Edycja danych może odbywać się na 

urządzeniach stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych. 

Dzięki aplikacji dane o drzewach lub krzewach mogą 

zostać powiązane z ich opisem oraz fotografią cyfrową. 

Czas na monitorowanie i zarządzanie zielenią miejską 

zostanie znacznie skrócony, co przyczyni się do wzrostu 

bezpieczeństwa oraz poprawy estetyki w mieście Łodzi. 

Nie dotyczy 

70 000,00 zł 

N 

Proponowany zakup oprogramowania jest 

skierowany przede wszystkim do użytkowania na 

wewnętrzne potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej. 

System byłby wykorzystywany praktycznie 

wyłącznie w codziennej pracy MJO. Idea 

projektów Budżetu Obywatelskiego jest przede 

wszystkim udostępnienie jego efektów 

mieszkańcom. W przypadku proponowanego 

projektu ,potencjał wykorzystania danych 

gromadzonych w systemie praktycznie nie 

pozwala wskazać w jaki sposób mieszkaniec 

naszego miasta mógłby skorzystać z danych 

zbieranych przez pracowników ZZM. Dodatkowo 

należy podkreślić, że potencjał wykorzystania 

danych jest zależny od kompletności bazy zieleni 

miejskiej, która zostanie zinwentaryzowane w 

systemie. Proces opisu stanu wszystkich 

elementów „zielonego" krajobrazu Łodzi jest 

procesem wieloletnim i trudno określić, realny 

czas potrzebny na przeprowadzenie pełnej 

inwentaryzacji drzew i krzewów na ternie całego 

miasta. Dlatego też, można powiedzieć, że w 

pierwszym roku potencjał wykorzystania systemu 

przez mieszkańców jest praktycznie na poziomie 

zerowym. 

140 000,00 zł 
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33.  
WI 

L0138 

Mapa Julii - aplikacja mobilna, czyli interaktywny 

przewodnik po Łodzi z informacjami o udogodnieniach 

dla niepełnosprawnych.  

Łódź. 

Mapa Julii - interaktywna mapa i przewodnik po Łodzi, 

uwzględniający informacje o udogodnieniach dla 

niepełnosprawnych np. w obiektach turystycznych, 

edukacyjnych, kulturalnych, użyteczności publicznej oraz 

o ciekawych lub przydatnych punktach w pobliżu. 

Aplikacja ma zapewnić szybki dostęp do potrzebnych 

informacji, umożliwić poznawanie miasta i komfortowe 

poruszanie się po nim niezależnie od stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności. 

Nie dotyczy 

235 000,00 zł 

P 

Zaproponowany projekt stworzenia aplikacji 

mobilnej, która będzie miała charakter 

przewodnika po Łodzi. Przygotowanie aplikacji 

jest możliwe do realizacji w ciągu 1 roku. 

Realizacja projektu zwiąże się koniecznością 

zapewnienia osób, które będą na bieżąco 

aktualizowały dane prezentowane w aplikacji. 

235 000,00 zł 

34.  
WZiSS 

L0046 

Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu. 

Zadanie będzie  realizowane  na terenie, na  którym 

zlokalizowany jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 

45/51. 

Wykonanie niezbędnych prac związanych z 

przystosowaniem terenu wokół budynku hospicjum 

stacjonarnego - z myślą o osobach niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych a mianowicie: przygotowanie dróg 

wewnętrznych, podjazdów dla karetek i transportu 

sanitarnego, miejsc parkingowych dla rodzin pacjentów 

hospicjum stacjonarnego. Uporządkowanie oraz 

kosmetyka istniejącego drzewostanu oraz terenów 

zielonych pod względem przystosowania do przebywania 

pacjentów na świeżym powietrzu (jeśli będzie to możliwe 

z uwagi na stan pacjenta i pogodę). Planowane jest też 

wykonanie oświetlenia terenu. 

1 350 000,00 zł 

N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w 

Departamencie Prezydenta popiera przedmiotowy 

wniosek pod względem pozytywnych skutków 

poprawy dostępności do usług medycznych dla 

mieszkańców Miasta Łodzi. Wykonanie prac w 

proponowanym zakresie ułatwi dostęp do placówki 

osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym 

oraz umożliwi dojazd służbom medycznym do 

budynku. Ponadto realizacja przedmiotowej 

inwestycji wpłynie na funkcjonalność oraz 

estetykę budynków, a przede wszystkim poprawi 

bezpieczeństwo przebywających w nim pacjentów 

jak i osób odwiedzających. Jednakże zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do zarządzenia Prezydenta 

Miasta Łodzi nr 7646/VII/18 z dnia 25 stycznia 

1 350 000,00 zł 
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Ogólnodostępny 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

2018/2019, z budżetu obywatelskiego nie mogą 

być finansowane zadania, które mają być 

realizowane na terenach oddanych w dzierżawę, 

najem lub użyczenie. Przedmiotowy wniosek 

dotyczy nieruchomości, która została przekazana 

podmiotowi na podstawie umowy użyczenia. Z 

powyższych względów Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych wydaje opinię negatywna w 

przedmiotowej sprawie. 

35.  
WZiSS 

L0049 

W drogę - zakup 7-osobowego samochodu dla 

mieszkańców DPS Dom Kombatanta. 

Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26. 

Zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS 

Dom Kombatanta umożliwi integrację naszych seniorów 

ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki niemu będziemy 

mogli zabierać na imprezy czy też wycieczki więcej 

seniorów. Wielu z nich porusza się na wózkach 

inwalidzkich. Zakupimy taki samochód, który umożliwi 

przewóz wózków, a co za tym idzie da szansę tym 

mieszkańcom na zwiedzenie nowych miejsc. Samochód 

jest nam niezbędny i na co dzień wykorzystywany jest do 

przewozu mieszkańców na konsultacje lekarskie 

(kilkanaście w tygodniu). Średnia wieku mieszkańców - 86 

lat. 

Mieszkańcy DPS "Dom Kombatanta". 

80 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z podstawowymi 

zadaniami domu pomocy społecznej polegającymi 

na organizowaniu i umożliwianiu mieszkańcom 

pomocy w korzystaniu z przysługujących im 

ustawowych świadczeń zdrowotnych, jak również 

na zapewnieniu mieszkańcom organizacji świąt, 

uroczystości okazjonalnych oraz umożliwieniu 

udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych. 

125 000,00 zł 
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36.  
WZiSS 

L0054 

Żłobek Olechów. 

Rejon ulic Kmicica - Skrzetuskiego. 

Budowa żłobka na Olechowie koło przedszkola miejskiego 

w rejonie Kmicica Skrzetuskiego. 

Ogólnodostępne. 

  

1 998 000,00 zł 

N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. Osiedle Olechów w 

swojej infrastrukturze nie posiada żłobka 

miejskiego, natomiast na osiedlu działają klub 

malucha oraz żłobek prywatny. Jednakże zgodnie z 

zarządzeniem nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 roku oraz 

załącznikiem nr 1, zgodnie z zasadami budżetu 

obywatelskiego finansowane są zadania należące 

do zadań własnych gminy lub powiatu, które są 

możliwe do realizacji w trakcie jednego roku 

budżetowego. Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji 

Miejskich nie jest możliwe zrealizowanie 

wskazanej inwestycji w ciągu jednego roku 

budżetowego, przy konieczności wykonania i 

uzgodnienia projektu oraz uzyskania wymaganych 

do rozpoczęcia budowy decyzji administracyjnych. 

Mając powyższe na uwadze, Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych UMŁ wydaje opinię 

negatywną w przedmiotowej sprawie. 

1 198 000,00 zł 
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37.  
WZiSS 

L0233 

Bioróżnorodność. 

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. 

Wprowadzenie niskiej szaty roślinnej, rodzimych 

gatunków flory, na terenach zlokalizowanych 

wokół miejskich placówek medycznych. 

Posadzenie i konieczna pielęgnacja (w tym podlewanie). 

W chwili obecnej tereny zieleni wokół szpitali stanowią w 

większości przypadków monokulturę - trawnik ze starym, 

niepielęgnowanym drzewostanem. Wprowadzenie 

bioróżnorodności o dobrze dobranym składzie 

gatunkowym, podniesie potencjał ekosystemu 

przyrodniczego w mieście. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na tzw. gatunki antysmogowe w przypadku 

placówek medycznych, zlokalizowanych przy arteriach 

komunikacyjnych. 

Ogólnodostępne. 

260 000,00 zł 

P 

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. 

dąży do systematycznego i ciągłego podnoszenia 

jakości oferowanych usług medycznych. Tereny 

zielone zlokalizowane wokół   Centrum stanowią 

niepielęgnowane trawniki. Stworzenie niskiej szaty 

roślinnej mającej właściwości antysmogowe 

wpłynie zarówno na jakość powietrza oraz na 

poprawę walorów estetycznych zagospodarowania 

przestrzeni miejskiej. Wprowadzenie 

bioróżnorodności     o dobrze dobranym składzie 

gatunkowym, podniesie potencjał ekosystemu 

przyrodniczego w mieście. 

50 000,00 zł 

38.  
WZiSS 

L0261 

Mobilne Centrum Alzheimerowskie. 

1. 3 Dom Pomocy Społecznej, ul. Paradna 36, 2. 5 Dom 

Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 2/14, 3. Dom Pomocy 

Społecznej „Pogodna Jesień", ul. Dojazdowa 5/7, 4. Dom 

Pomocy Społecznej „Włókniarz" im. Jana Pawła II, ul. 

Krzemieniecka 7/9, 5. Dom Pomocy Społecznej Fundacji 

Brata Alberta, ul. Helenówek 7, 6. Dom Pomocy 

Społecznej, ul. Narutowicza 114, 7. Dom Pomocy 

Społecznej, ul. Rojna 15, 8. Dom Pomocy Społecznej, ul. 

Rudzka 56, 9. Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, Dom 

Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 255/267, 10. 2 

Dom Pomocy Społecznej, ul. 28. Pułku Strzelców 

Kaniowskich 32, 11.6 Dom Pomocy Społecznej, ul. 

Złotnicza 10, 12. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia 

Sióstr Służebniczek NMP NP. im. bł. Edmunda 

43 000,00 zł 

P 

Do zadań własnych Miasta należy m.in. 

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 

społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 

osłonowych. Realizacja zadania zgodna jest zatem 

z zadaniami Miasta w obliczu Jego aktualnej 

sytuacji demograficznej, postępującego procesu 

starzenia się Jego społeczeństwa, stanowiącego 

najistotniejszy czynnik ryzyka wystąpienia chorób 

o podłożu neurodegeneracyjnym - chorób 

otępiennych i choroby Alzheimera. 

60 000,00 zł 
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Bojanowskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich 20,  

13. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" im. 

majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta", ul. 

Przyrodnicza 24/26, 14. Dom Pomocy Społecznej, ul. 

Spadkowa 4/6. Cykl szkoleń i warsztatów w zakresie pracy 

i opieki nad osobami chorującymi na choroby otępienne w 

tym chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla opiekunów. 

Cykliczne szkolenia w 12 DPSach znajdujących się na 

terenie Łodzi z zakresu: 6 godzin szkolenia dotyczącego 

chorób otępiennych, oraz pracy i komunikacji zarówno z 

chorym jak i z jego opiekunem. 6 godzin szkoleń dla 

opiekunów formalnych i nieformalnych z zakresu 

warsztatów terapii zajęciowej oraz zajęć usprawniających 

funkcjonowanie poznawcze. W każdym DPSie odbędą się 

po dwa 6 godzinne cykle zajęciowe, co łącznie wyniesie 28 

spotkań 6 godzinnych dla koło 470 opiekunów formalnych 

i nieformalnych. Do przygotowania szkoleń będzie 

potrzebne wydanie informatora 1000 sztuk oraz zeszytu 

ćwiczeń do zajęć z podopiecznymi 2500 szt. 

Promocja przedsięwzięcia. 

Ogólnodostępny 
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39.  
WZiSS 

L0262 

Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na 

konsultacje specjalistyczne i inne działania 

prozdrowotne i profilaktyczne - II edycja. 

Placówki Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM 

Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, 

MCM im. Jonschera, Miejskiego Centrum Terapii i 

Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum Medycznego im. 

Rydygiera. 

Łódzcy Pacjenci skorzystają z bezpłatnych konsultacji 

specjalistycznych: kardiologa, okulisty, urologa, 

neurologa, lekarza rehabilitacji a także dietetyków, 

specjalistów w zakresie fizykoterapii. Będą uczestniczyć w 

spotkaniach wspomagających rozwój osobisty, brać udział 

w warsztatach plenerowych i zajęciach stacjonarnych 

propagujących zdrowy i aktywny tryb życia. 

Ogólnodostępne. 

1 500 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt, który 

rozszerza dostępność dla mieszkańców miasta 

specjalistycznych konsultacji lekarskich z wielu 

dziedzin. Proponowany projekt przewiduje 

udostępnienie dla mieszkańców miasta 

dodatkowych konsultacji z dziedziny: kardiologia, 

okulistyka, urologia, neurologia, rehabilitacja, a 

także dietetyka, fizykoterapia. Pacjenci będą mogli 

uczestniczyć w spotkaniach wspomagających 

rozwój osobisty, brać udział w warsztatach 

plenerowych i zajęciach propagujących zdrowy i 

aktywny tryb życia. Uruchomienie takiego 

projektu przyczyni się do poprawy zdrowia i 

świadomości zdrowotnej mieszkańców Łodzi. 

1 500 000,00 zł 
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40.  
WZiSS 

L0264 

Rehabilitacja dla każdego zapraszamy na porady i 

zabiegi rehabilitacyjne do Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna" w Łodzi. 

Miejskie Centrum Medyczne „Górna" , ul. Felińskiego 7. 

Projekt zakłada poradę lekarza rehabilitacji zakończoną 

wystawieniem zlecenia na konkretne zabiegi 

rehabilitacyjne. Pacjenci będą realizować zabiegi w 

poradni rehabilitacyjnej przy ul. Felińskiego 7. 

Porady i zabiegi będą realizowane cyklicznie od marca do 

listopada 2019 r. 

300 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt, który 

oferuje możliwość przeprowadzenia całej gamy 

zabiegów rehabilitacyjnych, masaży i innych form 

zajęć grupowych. Proponowany projekt 

przewiduje udostępnienie dla mieszkańców Miasta 

zabiegów rehabilitacyjnym m.in. osobom 

schorowanym, którzy chcą wrócić do aktywności 

zawodowej po wypadkach i urazach. Miejskie 

Centrum Medyczne „Górna" w Łodzi przy ul. 

Felińskiego 7 dysponuje dobrze wyposażonymi 

gabinetami rehabilitacyjnymi oraz zatrudnia 

personel medyczny o wysokich kwalifikacjach. 

Uruchomienie takiego projektu przyczyni się do 

poprawy zdrowia i świadomości zdrowotnej 

mieszkańców Łodzi. 

300 000,00 zł 
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41.  
WZiSS 

L0265 

Miłość na zdrowie! Opiekunki dla Dzieci z Pałacu 

Hospicjum Stacjonarnego. 

Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki 

Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87. 

Hospicjum Stacjonarne nazywane Pałacem zamieszkują 

Księżniczki i Książęta - bardzo ciężko chore dzieci, które 

właśnie tutaj znalazły dom - z własnym łóżeczkiem, 

misiem, ubrankami. Mają też ukochane CIOCIE, które 

utulą, wycałują bose stopki, poczytają bajkę. Zastąpią 

nieobecną mamę... Obecność opiekunek odróżnia Pałac od 

szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, a 

przestaje być jedynie pacjentem! Takiej cudownej opieki 

nie może im zabraknąć! 

Podopieczni hospicjum. 

139 536,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

rekomenduje projekt budżetu pn „Miłość na 

zdrowie!. Opiekunki dla Dzieci z Pałacu 

Hospicjum Stacjonarnego". Projekt jest godny 

poparcia, gdyż służy podniesieniu jakości opieki 

dla podopiecznych Stacjonarnego Hospicjum dla 

Dzieci. Zatrudnienie Opiekunek sprzyja 

zapewnieniu chorym dzieciom najlepszych, 

domowych i czułych warunków pobytu w 

Hospicjum. Zadanie to było realizowane już w 

ramach trzech edycji budżetu obywatelskiego. 

139 536,00 zł 
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42.  
WZiSS 

L0266 

Dofinansowania działania punktu konsultacyjno-

dignostycznego w Łodzi. 

Lokal spełniający wymagania KC ds. AIDS do 

prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w 

Łodzi. 

Zadanie zakłada: -udzielanie nieodpłatnych porad i 

nieodpłatnych testów przesiewowych w kierunku wirusa 

HIV dla mieszkańców miasta Łodzi w roku 2019, 

-kampania informacyjna dla mieszkańców miasta o 

możliwości bezpłatnego przetestowania się w kierunku 

zakażeń wirusem HIV. 

 Dostępny dla wszystkich łodzian nieodpłatny punkt 

anonimowego testowania osób dorosłych w kierunku HIV 

działający 2 - 3 dni w tygodniu w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo. 

99 472,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt. Realizacja 

zadania zakłada udzielenie nieodpłatnych testów 

przesiewowych dotyczących wirusa HIV, co ma 

poszerzyć dostępność do anonimowych i 

bezpłatnych testów przesiewowych Przewidziana 

jest także kampania informacyjna dla 

mieszkańców Miasta Łodzi o możliwości 

bezpłatnego zbadania się w kierunku zakażeń 

wirusem HIV. Realizacja projektu jest uzasadniona 

w kontekście obserwowanego od kilku lat wzrostu 

liczby zakażeń oraz stale aktualnego problemu 

dużej liczby nierozpoznanych nosicieli. 

99 472,00 zł 
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43.  
WZiSS 

L0267 

Wymiana ogrodzenia terenu DPS „Włókniarz" im. 

Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 

wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwiema 

nowymi drogami przeciwpożarowymi. 

Nowe ogrodzenie będzie otaczać teren Domu Pomocy 

Społecznej „Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. 

Krzemienieckiej 7/9 o powierzchni ok. 1,5 ha na którym 

znajduje się 6 pawilonów wraz z otaczającym ogrodem. 

Obiekty DPS „Włókniarz" im. Jana Pawła II 

zlokalizowane są w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, a 

zadanie ma polegać na wymianie bardzo starego (ponad 

czterdziestopięcioletniego) skorodowanego ogrodzenia 

wraz z popękaną i rozsypującą się podmurówką oraz 

niesprawnymi pięcioma bramami wjazdowymi na nowe, 

jak również wykonanie dwóch nowych dróg p/pożarowych 

- które będą spełniały warunki BHP i P/Poż. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS 

"Włókniarz". 

352 000,00 zł 

P 

Zadanie jest zgodne z ustawowymi zadaniami 

Miasta polegającymi na podejmowaniu działań 

mających na celu rozwój infrastruktury domów 

pomocy społecznej. Realizacja zadania pozwoli na 

poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia 

mieszkańców DPS „Włókniarz", jak również 

pozytywnie wpłynie na estetykę posesji. 

352 000,00 zł 

44.  
WZiSS 

L0268 

Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego wraz z 

niezbędnym wyposażeniem dla Przychodni 

Akademickiej „PaLMA". 

Ul. Lumumby 14. 

Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego ze stołem, 

wyposażonego w: generator, konsolę generatora, statyw, 

lampę rtg, kolimator ręczny obrotowy, uchwyt boczny do 

kaset (montowany do blatu stołu). Dodatkowo uzupełniony 

o fartuchy ochronne, przyrząd do stabilizacji niemowląt z 

uchwytem (bobix), biurka na komputery. 

 Ogólnodostępne. 

700 000,00 zł 

 P 

Wydział  Zdrowia   i   Spraw  Społecznych   UMŁ  w   

pełni   popiera   propozycję  zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. Centrum Medycznego im. 

dr. L. Rydygiera sp. z o.o. dąży do systematycznego i 

ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług 

medycznych. Zakup nowoczesnego, cyfrowego 

aparatu rentgenowskiego znacznie zwiększy jakość i 

ilość wykonywanych świadczeń medycznych oraz 

podniesie komfort ich realizacji. Ponadto wysoki 

stopień zaawansowania technologicznego aparatu 

RTG zapewni bezpieczeństwo pacjentom 

podczas wykonywania zabiegów. 

700 000,00 zł  
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45.  
WZiSS 

L0269 

Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów 

onkologicznych. 

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w 

Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. 

Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50). 

Czy w szpitalu dzieciom bardziej doskwiera choroba czy... 

nuda? Co w sytuacji, kiedy spędza się tam wiele miesięcy? 

Robi się smutno i źle! Problemy te rozwiązuje arteterapia -

pasja do sztuki sprawia, że choruje się lżej. Pomaga też 

terapeutyczna lalka-przyjaciel,  któremu można 

opowiedzieć o tym, co najbardziej doskwiera. Zajęcia 

przedszkolne rozweselą i umilą czas najmłodszym 

pacjentom. 

Ogólnodostępny 

46 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

rekomenduje projekt pn. „Pozwól mi żyć". 

Proponowane zajęcia arteterapii, muzykoterapii, 

przedszkolne oraz spotkania z lalką terapeutyczną 

znacząco poprawiają samopoczucie dzieci i 

wspierają proces leczenia onkologicznego. Zajęcia 

takie zajmują uwagę i aktywizują małych 

pacjentów, a w ten sposób odwracają ich uwagę od 

uciążliwości i długotrwałości leczenia. Zadanie to 

było realizowane już w ramach dwóch edycji 

budżetu obywatelskiego. 

46 000,00 zł 
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46.  
WZiSS 

L0270 

Walczmy z otyłością! Dopasuj dietę do siebie! 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UL, ul. Pomorska 

141/143,90-236 Łódź. 

Poradnia dietetyczna „Projekt Zdrowie", ul. Felińskiego 

2,93-252 Łódź. 

Badanie dietetyczno-lekarskie oraz badania diagnostyczne 

oszacowano dla grupy 850 mieszkańców miasta Łodzi. W 

zakres zadania wchodzą: badania dietetyczne, badania 

lekarskie, badania diagnostyczne, wykłady ekspertów (cykl 

20 wykładów po 7 godzin każdy). 

Zainteresowani mieszkańcy Łodzi zgłoszą się do 

Miejskiego Centrum Medycznego im dr Karola Jonchera. 

  

454 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt. Zadanie 

będzie realizowane dla mieszkańców Miasta 

Łodzi, którzy zgłoszą się z problemami 

żywieniowymi do objętej projektem placówki 

dietetycznej. Prowadzona będzie nieodpłatna 

diagnostyka przez dietetyka, podejmowane będą 

odpowiednie działania mające na celu diagnozę 

problemów żywieniowych pacjenta. Celem 

nadrzędnym projektu jest zwiększenie 

świadomości Łodzian na temat właściwego 

odżywiania się i jego wpływu na zdrowie oraz 

poprawa stanu zdrowia Łodzian, którzy mają 

problem z nadwagą i otyłością. 

454 000,00 zł 
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47.  
WZiSS 

L0271 

Clean air for kids. 

Zakup oczyszczaczy powietrza do 30 miejskich Żłobków. 

Oczyszczacze powietrza są niezbędne dla poprawy jakości 

powietrza w pomieszczeniach, szczególnie tych, w których 

przebywają dzieci. 

Oczyszczają powietrze z różnych frakcji pyłu. 

W żłobkach winny stanowić niezbędne wyposażenie w 

kontekście zagrożenia dla zdrowia i życia 

najmłodszych Łodzian. 

Dzieci do lat 3 z całej Łodzi. 

130 000,00 zł 

N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. W ramach środków 

finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi 

zabezpieczono środki wyłącznie na usuwanie 

bieżących awarii. Zwracając uwagę na fakt, iż 

Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek na 

terenie całego Miasta sprawując opiekę nad blisko 

2,5 tyś dzieci uważamy, że zakup oczyszczaczy 

powietrza wpłynie na polepszenie jakości 

powietrza w pomieszczeniach, w których 

przebywają dzieci. Jednakże Miejski Zespół 

Żłobków w Łodzi w roku bieżącym otrzymał z 

rezerwy budżetowej Wojewody Łódzkiego środki 

finansowe przeznaczone na zakup oczyszczaczy 

powietrza do 30 placówek miejskich żłobków. 

Ponadto zgodnie z zarządzeniem nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 

roku oraz załącznikiem nr 1, zadania zgłoszone do 

budżetu obywatelskiego analizowane są pod 

względem m.in. celowości, racjonalności i 

efektywności wydatkowania środków na projekty, 

a także ich zgodności ze strategią rozwoju miasta 

oraz politykami i programami miasta. Z uwagi na 

fakt, iż działania powielają się oraz mając na 

względzie racjonalność wydatkowania środków w 

ramach budżetu obywatelskiego, Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych UMŁ wydaje opinie 

negatywną w przedmiotowej sprawie. 

130 000,00 zł 
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48.  
WZiSS 

L0273 

Pakiet badań dla Łodzian - Bezpłatne badania 

przesiewowe dla osób 40+ (pakiet 7 badań 

diagnostycznych). 

Miejskie Centra Medyczne w Łodzi (i inne placówki 

medyczne zarządzane przez Miasto Łódź). 

Powszechny, łatwo-dostępny i szybki pakiet badań dla 

mieszkańców Łodzi, obejmujący 7 procedur 

diagnostycznych, powiązanych z konsultacjami lekarzy 

specjalistów: ciśnienie tętnicze (choroby | układu 

krążenia), poziom glukozy we krwi na czczo ew. 

poszerzony o test obciążenia glukozą (cukrzyca), 

spirometria (POChP, astma), krew utajona w kale (rak 

jelita grubego), mammografia (rak piersi), poziom 

antygenu PSA we krwi (marker związany z nowotworem 

prostaty), RTG klatki piersiowej (rak pluć, gruźlica). 

Zainteresowani mieszkańcy Łodzi zgłoszą się do 

Miejskiego Centrum Medycznego Górna lub Widzew. 

 

1 500 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt. Zadanie 

będzie realizowane dla mieszkańców Miasta 

Łodzi, którzy zgłoszą się do Miejskiego Centrum 

Medycznego Górna lub Widzew i skorzystają z 

pakietu badań, obejmującego 7 procedur 

diagnostycznych, powiązanych z konsultacjami 

lekarzy specjalistów. W ofercie Miejskich Centrów 

Medycznych Górna i Widzew będą takie badania 

jak: spirometria, badanie ciśnienia tętniczego, krew 

utajona w kale, mammografia, poziom antygenu 

PSA we krwi, RTG klatki piersiowej oraz poziom 

glukozy we krwi. Celem nadrzędnym projektu jest 

poprawa stanu zdrowia Łodzian, którzy ukończyli 

40 rok życia. 

1 350 000,00 zł 
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49.  
WZiSS 

L0275 

Monitoring zdrowia - badania populacyjne 

występowania zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, 

nowotworami i ryzykiem uzależnień wśród łódzkich 

dzieci. 

Cała Łódź. 

Celem zadania jest prowadzenie szeroko zakrojonych 

badań dotyczących stanu zdrowia dzieci z Łodzi w świetle 

uwarunkowań biologicznych, ekonomicznych, 

społecznych, jako podstawowego czynnika warunkującego 

dobrostan populacji miasta w niedalekiej przyszłości. 

Badaniami objęta zostanie grupa ok. 2100 dzieci z 

łódzkich podstawówek (kl. 4). Proponowane do 

przeprowadzenia badania m.in. związane z 

występowaniem otyłości, chorób alergicznych, 

nowotworów skóry, badania antropometryczne, 

genomiczne, badania stomatologiczne. 

Uczniowie Łódzkich szkół podstawowych z klas 4. 

1 842 677,00 zł 

N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych negatywnie 

rekomenduje wniosek nr 0275 pn. „Monitoring 

zdrowia - badania populacyjne występowania 

zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, 

nowotworami i ryzykiem uzależnień wśród 

łódzkich dzieci" ze względu na jego wysoki koszt 

w stosunku do korzyści, jakie jego realizacja może 

przynieść dla mieszkańców Miasta. 

Założenia projektu przewidujące poszerzenie 

wiedzy nt. stanu zdrowia i uwarunkowań 

zdrowotnych łódzkich dzieci są słuszne, nie budzi 

również zastrzeżeń konstrukcja projektu 

badawczego jak i jego budżetu. Złożony wniosek 

zawiera dość spójne i kompletne założenia 

projektu badawczego w zakresie badań 

antropometrycznych i genetycznych dzieci w 

łódzkich szkół podstawowych. W ocenie tut. 

Wydziału realizacja jednak tego drogiego, 

opartego na wysokokosztowych metodach 

badawczych projektu nie jest zasadna ze względów 

celowościowych i ekonomicznych. Projekt 

zasadniczo nie łączy się z realizowanymi i 

planowanymi działaniami Miasta w dziedzinie 

profilaktyki zdrowotnej oraz celami „Polityki 

zdrowia 2020+". Działania te, ze względu na 

ograniczone środki finansowe nie obejmują działań 

badawczych na rzecz rozpoznawania potrzeb 

zdrowotnych, a w szczególności 

wyspecjalizowanych badań. Podejmowane przez 

Miasto działania profilaktyczne koncentrują się na 

1 842 677,00 zł 
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zapobieganiu i przeciwdziałaniu już rozpoznanym 

potrzebom mieszkańców z wykorzystaniem 

powszechnie dostępnych metod (szczepienia, 

zapobieganie wadom postawy, badania 

profilaktyczne osób w wieku dojrzałym). Projekt 

powinien być również oceniany z punktu widzenia 

gospodarności. Wskazane w art. 44 ustawy o 

finansach publicznych kryteria wydatków 

publicznych nakazują ich dokonywanie w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów oraz optymalnego doboru metod i 

środków służących osiągnięciu założonych celów. 

W związku z powyższym, mając na uwadze 

całokształt budżetu Miasta i planowane na rok 

2019 działania w dziedzinie profilaktyki 

zdrowotnej, rekomendacja tut. Wydziału dla 

projektu pozostaje negatywna. 
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50.  
WZiSS 

L0281 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla Rodzin i 

Dzieci z FAS. 

Miasto Łódź. 

Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodowych (FASD) 

to wszelkie zaburzenia wynikające z prenatalnego 

narażenia płodu na działanie alkoholu. Alkohol spożywany 

przez kobietę w okresie ciąży uszkadza płód, powoduje 

powstawanie wad wrodzonych, zaburzenia w rozwoju 

poszczególnych układów, a zwłaszcza układu nerwowego. 

Dziecko z syndromem FAS nie jest po prostu dzieckiem z 

wadami wrodzonymi i opóźnieniem umysłowym. Jest 

dzieckiem z niepełnosprawnością złożona, w której 

ucierpiało wiele narządów ! dróg sensorycznych. dlatego 

potrzebuje wieloobszarowej pomocy, niezbędnej do 

prawidłowego funkcjonowania. Stąd leż potrzeba 

zwrócenia uwagi na problem FASD oraz chęć udzielenia 

wsparcia osobom, których ten probierń dotyczy. Będzie to 

miejsce, w którym możliwe będą konsultacje, diagnoza 

przeprowadzona przez zespól interdyscyplinarny oraz 

praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną. 

Z pomocy punktu skorzysta ok. 40 dzieci z zespołem FAS 

z około 40 rodzin  - mieszkańców Łodzi. 

170 300,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt 

Uruchomiając punkt Konsultacyjno - 

Diagnostyczny kompleksową pomocą objęte 

zostaną dzieci cierpiące na FAS oraz ich rodziny. 

Fachowa pomoc specjalistów pozwoli 

zminimalizować negatywne skutki alkoholowego 

zespołu płodowego. Punkt będzie również pełnił 

funkcje informacyjne dla wszystkich mieszkańców 

miasta. 

170 300,00 zł 
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51.  
WZiSS 

B0034BD 

Fizjoterapia przez duże F. 

6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 

Zakup dla potrzeb pensjonariuszy 6 Domu Pomocy 

Społecznej dwukanałowego elektrostymulatora FIRING 

EVO w celu utrzymania i poprawienia ich sprawności. 

Dzięki miejscowemu stymulowaniu obszaru chorej tkanki 

impulsem elektrycznym przyczynimy się do zmniejszania 

natężenia bólu poprzez bezpośrednie oddziaływanie na 

jego powierzchniowość poprawiając komfort życia 

mieszkańców placówki. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy 6 DPS. 

4 600,00 zł 

P 

Zakup urządzenia jest zgodny z zadaniami DPS 

polegającymi na świadczeniu usług opiekuńczych i 

usług i wspomagających: pielęgnacja i 

podnoszenie sprawności mieszkańców. 

Zrealizowanie zadania przyczyni się do 

podtrzymania sprawności fizycznej i poprawieniu 

komfortu życia . Elektroterapia przyniesie korzyści 

tym mieszkańcom, gdzie leczenie farmakologiczne 

jest nieskuteczne. Dzięki terapii z użyciem prądu 

będzie możliwe przyspieszenie procesu gojenia się 

tkanki i leczenie stanów zapalnych, tak często 

występujących u osób przewlekle somatycznie 

chorych. 

4 600,00 zł 

52.  
WZiSS 

B0035BD 

Pionizujemy się!!! 

6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 

Osoby z chorobami reumatycznymi, z niedowładami, 

porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządów ruchu, 

osoby po urazach mózgu, kręgosłupa, rdzenia kręgowego i 

kończyn dolnych to między innymi mieszkańcy 6 Domu 

Pomocy Społecznej w Łodzi. W związku z powyższym w 

ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 

planujemy zakupić dla naszych pensjonariuszy parapodium 

mobilne Combo. Zakupienie nowoczesnego pionizatora 

pozwoli na zwiększenie aktywności podopiecznych 

placówki oraz wpłynie na poprawę komfortu ich życia. 

Mieszkańcy przy pomocy fizjoterapeuty oraz opiekuna 

będą mobilizowani do walki o zachowanie bądź 

odzyskanie sprawności fizycznej. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy 6 DPS. 

4 000,00 zł 

P 

Zakup urządzenia jest zgodny z zadaniami DPS 

polegającymi na świadczeniu  usług opiekuńczych 

i usług i wspomagających: pielęgnacja i 

podnoszenie sprawności mieszkańców. 

Zrealizowanie zadania przyczyni się do 

podtrzymania sprawności fizycznej i poprawieniu 

komfortu życia. Korzystanie ze sprzętu pozwoli 

mieszkańcom na poprawę ich funkcjonowanie oraz 

swobodniejsze i bezpieczniejsze przemieszczanie 

się po terenie. 

4 000,00 zł 
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53.  
WZiSS 

B0036BD 

Zrelaksowany senior to radosny senior. 

6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 

„Zrelaksowany senior to radosny senior" to projekt mający 

na celu stworzenie idealnego miejsca do odpoczynku dla 

seniora na świeżym powietrzu. Zadanie składa się z 

następujących etapów: wyrównanie podłoża kostką 

brukową oraz postawienie zadaszonej altany. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy 6 DPS. 

22 500,00 zł 

P 

Możliwość korzystania z altany pozwoli 

mieszkańcom DPS na spędzenie czasu na świeżym 

powietrzu w dni słoneczne i ochroni również przed 

drobnymi opadami deszczu. Będzie miejscem 

sprzyjającym rozwojowi kulturalnemu 

mieszkańców, pozwalającym na spotkania 

towarzyskie czy spotkania z rodziną. 

22 500,00 zł 

54.  
WZiSS 

B0060TW 

Renowacja żłobka nr 4. 

ul. Inowrocławska 5a. 

Odnowienie elewacji w tym: czyszczenie ścian, naprawa 

pęknięć, odspojeń, usuwanie pleśni i grzybów. 

Żłobek nr 4 sprawuję opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu 

Miasta 

63 000,00 zł 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych 

na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Łodzi zabezpieczono środki wyłącznie 

na usuwanie bieżących awarii. Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego 

Miasta sprawując opiekę nad blisko 2,5 tys dzieci. 

Realizacja niniejszego zadania znacznie poprawi 

estetykę terenu Żłobka oraz przyczyni się do 

poprawy komfortu dzieci w nim przebywających. 

63 000,00 zł 
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55.  
WZiSS 

B0100BZ 

Plac zabaw jako alternatywa wypoczynku letniego. 

ul. Spadkowa 4/6. 

Uporządkowanie terenu, niwelacja , wyrównanie podłoża, 

nawiezienie ziemi, posadzenie trawy, przygotowanie 

podłoża pod plac zabaw. Zakup huśtawek, karuzeli itp. w 

celu umożliwienia aktywnego spędzania czasu wolnego 

oraz zakup ławek, stolików i altanek w celu umożliwienia 

spędzania czasu na świeżym powietrzu zarówno dzieciom, 

młodzieży i dorosłym zdrowym i niepełnosprawnym. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6, członkowie ich rodzin 

oraz okoliczni mieszkańcy. 

70 676,00 zł 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z zadaniami DPS 

polegającymi na świadczeniu usług 

wspomagających polegających na podnoszeniu 

poziomu sprawności i aktywizowaniu 

mieszkańców, a także na stymulowaniu 

nawiązywania, utrzymywania i rozwijania 

kontaktu z rodziną i społecznością lokalną. 

Realizacja zadania pozwoli również urozmaicić 

prowadzone wobec mieszkańców Domu zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze. 

60 150,00 zł 

56.  
WZiSS 

B0101TW 

Naprawa ogrodzenia wokół posesji położonej przy ul. 

Rojnej 15 - Dom Pomocy Społecznej. 

ul. Rojna 15, Dom Pomocy Społecznej. 

Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokość 1,6 

m, polegająca na wymurowaniu nowych słupów przy 

bramie wjazdowej, usunięciu ognisk korozji, 

zabezpieczeniu antykorozyjnym przęseł ogrodzenia, 

naprawie, pomalowaniu cokołu. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS przy ul. 

Rojnej 15. 

118 000,00 zł 

P 

Naprawa ogrodzenia jest zgodna z zadaniami 

Domu polegającymi  m.in. na świadczeniu usług 

bytowych, które opierają się na zapewnieniu 

mieszkańcom Domu zamieszkania w budynku oraz 

odpowiednie przystosowanie jego otoczenia, mając 

na względzie wyeliminowanie barier 

architektonicznych. Realizacja zadania wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa  i jakość życia 

mieszkańców Domu. 

118 000,00 zł 
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57.  
WZiSS 

B0102BC 

Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2 ul. B. 

Chrobrego 16. 

Obręb B-49, działki 124/1, 124/7.  

Termomodernizacja budynku -ocieplenie ścian, 

pomalowanie ścian budynku, wymiana i ocieplenie dachu 

budynku, modernizacja instalacji c.o wraz z kaloryferami, 

wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Żłobek zapewnia opiekę dla ponad 88 dzieci do lat 3. 

395 186,00 zł 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych 

na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Łodzi zabezpieczono środki wyłącznie 

na usuwanie bieżących awarii. Realizacja 

niniejszego zadania znacznie poprawi estetykę 

budynku Żłobka oraz przyczyni się do 

zredukowania kosztów zużycia energii zwłaszcza 

w okresach zimowych. Zwracając uwagę na fakt, 

iż Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek 

na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tyś dzieci uważamy, że docieplenie 

budynku wraz z kompleksową wymianą instalacji 

c.o. jest pilną potrzebą zmierzającą do poprawy 

warunków opieki nad dziećmi, zmniejszenia 

kosztów eksploatacji budynku oraz poprawy 

estetyki placówki. 

395 186,00 zł 

58.  
WZiSS 

B0147BD 

Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 27. 

Żłobek Nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171. 

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. 

Żłobek zapewnia opiekę dla dzieci do lat 3. 

300 000,00 zł 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych 

na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Łodzi zabezpieczono środki wyłącznie 

na usuwanie bieżących awarii. Realizacja 

niniejszego zadania znacznie poprawi estetykę 

budynku Żłobka oraz przyczyni się do 

zredukowania kosztów zużycia energii zwłaszcza 

w okresach zimowych. Zwracając uwagę na fakt, 

iż Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek 

na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tys; dzieci uważamy, że docieplenie 

budynku wraz z kompleksową wymianą instalacji 

c.o. jest pilną potrzebą zmierzającą do poprawy 

300 000,00 zł 
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warunków opieki nad dziećmi, zmniejszenia 

kosztów eksploatacji budynku oraz poprawy 

estetyki placówki. 

59.  
WZiSS 

B0156TW 

Wielkopolska bez barier - modernizacja Przychodni 

Zdrowia „Wielkopolska" w celu poprawy dostępności 

do usług medycznych. 

Przychodnia Zdrowia „Wielkopolska" Miejskiego Centrum 

Medycznego „Batuty" w Łodzi, ul Wielkopolska 55. 

W ramach zadania planowana jest budowa dźwigu 

osobowego, przebudowa gabinetu stomatologicznego, 

toalet i rejestracji w celu likwidacji barier 

architektonicznych i umożliwienia łatwego i bezpiecznego 

dostępu do świadczeń medycznych dla osób z ograniczoną 

sprawnością ruchową. 

Ogólnodostępne. 

650 000,00 zł 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Bałuty" w Łodzi 

dąży do systematycznego i ciągłego podnoszenia 

jakości oferowanych usług medycznych. Realizacji 

przedmiotowego zadania ma na celu 

zlikwidowanie barier architektonicznych poprzez 

przebudowę rejestracji, pomieszczeń sanitarnych 

oraz poradni stomatologicznej. Ponadto 

przeprowadzone prace podniosą atrakcyjności 

wizualną placówki, poprawią komfort i standard 

higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. 

650 000,00 zł 



53 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

60.  
WZiSS 

B0157TW 

PROJEKT ZDROWIE - remont i zakup nowoczesnego 

sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji 

Leczniczej „Łanowa". 

ul. Łanowa 18, budynek Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 

Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty".  

W ramach zadania planowany jest remont i pełne 

dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb osób 

korzystających z rehabilitacji medycznej wraz z zakupem 

nowoczesnego, bezpiecznego i skutecznego w zakresie 

przywracania zdrowia i sprawności sprzętu medycznego. 

Zadanie będzie realizowane w jednej z największych 

placówek rehabilitacyjnych, o kluczowym znaczeniu w 

szczególności dla populacji osiedla Teofilów - 

Wielkopolska, ale i szerzej, dla całych Bałut. 

Ogólnodostępne. 

640 000,00 zł 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Bałuty" w Łodzi 

dąży do systematycznego i ciągłego podnoszenia 

jakości oferowanych usług medycznych. Realizacji 

przedmiotowego zadania ma na celu 

zlikwidowanie barier architektonicznych poprzez 

przebudowę rejestracji, oraz adaptację 

pomieszczeń na cele związane z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych. Natomiast zakup 

nowoczesnego sprzętu medycznego poprawi 

efektywność leczenia oraz zmniejszy ryzyko 

zabiegów. Ponadto przeprowadzone prace 

podniosą atrakcyjności wizualną placówki, 

poprawią komfort i standard higieniczny oraz 

bezpieczeństwo osób z niej korzystających. 

650 000,00 zł 

61.  
WZiSS 

B0171BC 

Utworzenie sali polisensorycznej w DPS dla Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. 

DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Intelektualnie ul. Sierakowskiego 65. 

Zaadoptowanie pomieszczenia po pralni (61 m2) na salę 

polisensoryczną, której celem jest stymulowanie lub 

wyciszenie zmysłów. Pomieszczenie wymaga remontu, a 

następnie wyposażenia w niezbędne pomoce. Remont 

obejmie: demontaż infrastruktury sprzętu i instalacji 

pralniczych, wymianę podłogi oraz montaż nowego sufitu. 

Wyposażenie niezbędne do zakupu to m.in.: mobilna Sala 

Doświadczania Świata, basen z kulkami, kurtyna 

światłowodowa, materace. 

Beneficjantami zadania będą podopieczni placówki, 

mieszkańcy osiedla oraz innych placówek osiedlowych 

(przedszkoli, szkół, warsztatów terapii zajęciowej) w 

56 000,00 zł 

P 

Do zadań Domu Pomocy Społecznej, oprócz 

świadczenia usług opiekuńczych oraz zapewnienia 

podstawowych usług bytowych, należy również 

świadczenie usług wspomagających polegających 

m. in. na umożliwieniu mieszkańcom udziału w 

terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i 

aktywizowaniu mieszkańców domu, w tym w 

zakresie komunikacji wspomagającej lub 

alternatywnej, w przypadku osób z problemami w 

komunikacji werbalnej. Ponadto dom dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w 

zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia 

pobieranie nauki, uczestniczenie w zajęciach 

rewalidacyjno -wychowawczych oraz naukę i 

wychowanie przez doświadczenie życiowe. 

56 000,00 zł 
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ramach spotkań integracyjnych. 

62.  
WZiSS 

B0215JM 

Wyposażenie DPS Dom Kombatanta przy ul. 

Przyrodniczej 24/26 w sprzęt medyczny i rekreacyjny. 

ul. Przyrodnicza 24/26. 

Zakup kardiomonitora z wbudowaną drukarką - 1  szt; 

zakup i dostawa podnośników  wannowych - 2 szt.;  

dostawa i  montaż elementów siłowni zewnętrznej:1 szt. 

ławka z pedałami,  1  szt. twister/stepper,  1  szt. koła TAI 

CHI małe i duże,  1 szt. jeździec lub narciarz, 1 szt. 

koordynator ruchu; zakup 20 szt. 32-calowych 

odbiorników telewizyjnych LED do pokoi mieszkańców 

DPS. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta".  

49 400,00 zł 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z zadaniami DPS 

polegającymi na świadczenie usług opiekuńczych 

polegających na udzielaniu mieszkańcom domu 

pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych i ich pielęgnacji oraz usług 

wspomagających polegających m.in. na 

podnoszeniu poziomu sprawności i 

aktywizowaniu, a także na działaniu zmierzającym 

do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę 

jego możliwości, jak również na umożliwieniu 

zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych. 

49 400,00 zł 

63.  
WZiSS 

B0242BD 

Zakup zabawek dla dzieci - Żłobek Miejski nr 12, ul. 

Tokarzewskiego 53. 

Ul. Tokarzewskiego 53. 

Zakup zabawek dostosowanych do wieku dzieci w różnej 

grupie wiekowej od roku do 3 lat np. zabawki 

interaktywne, gry, puzzle, zabawki drewniane, lalki, 

maskotki, auta. 

Żłobek nr 12 zapewnia opiekę dla ponad 65 dzieci do lat 3 

z terenu Miasta Łodzi. 

6 000,00 zł 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych 

na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Łodzi zabezpieczono środki wyłącznie 

na usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę 

na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 30 

placówek na terenie całego Miasta sprawując 

opiekę nad blisko 2,5 tyś dzieci uważamy, że 

zakup zabawek dostosowanych do wieku dzieci w 

różnej grupie wiekowej do 3 lat podniesie komfort 

oraz pozytywnie wpłynie na podopiecznych 

żłobka. 

6 000,00 zł 
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64.  
WZiSS 

B0244BD 

Generalny remont pomieszczeń grupy dzieci starszych 

w Żłobku Miejskim nr12, ul. Tokarzewskiego 53. 

Ul. Tokarzewskiego 53. 

Generalny remont pomieszczeń grupy dzieci starszych. W 

skład tej części budynku wchodzi: duża bawialnia, 

jadalnia, sypialna, 2 pomieszczenia socjalne oraz łazienka 

personelu. Plan prac: prace rozbiórkowo-adaptacyjne, 

potrzebne prace remontowo-budowlane, wyrównanie i 

wymiana podłóg, wymiana drzwi 6 sztuk, wymiana 

instalacji elektrycznych, prace wykończeniowe ścian i 

sufitów (glazura, terakota, malowanie, oświetlenie), 

wymiana urządzeń sanitarnych, zakup pralki, zakup 

dywanu, mebli i zabawek. 

Żłobek nr 12 zapewnia opiekę dla ponad 65 dzieci do lat 3 

z terenu Miasta. 

150 000,00 zł 

N 

Przeprowadzone prace podniosą atrakcyjności 

wizualną placówki, poprawią komfort i standard 

higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. Jednakże zgodnie z zarządzeniem 

nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 

stycznia 2018 roku oraz załącznikiem nr 1, w 

przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na 

określonym terenie, musi on stanowić teren, na 

którym gmina albo powiat może zgodnie z prawem 

wydatkować środki. Z budżetu obywatelskiego nie 

są w szczególności finansowane zadania, które 

maja być realizowane na działkach o 

nieuregulowanym stanie prawnym. Przedmiotowa 

nieruchomość zlokalizowana jest na działkach nr. 

34/7, 34/9, 34/10, 34/11, które stanowią własność 

Gminy Miasto Łódź, oraz na działce nr. 34/8, która 

ma nieuregulowany stan prawny (właściciel 

nieustalony). Mając powyższe na uwadze, Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wydaje opinię 

negatywną w przedmiotowej sprawie. 

150 000,00 zł 
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65.  
WZiSS 

P0015RS 

Żłobek 28. Modernizacja placu zabaw dla maluchów. 

Ul. Wyszyńskiego 102. 

Modernizacja polegać ma na wykonaniu nawierzchni 

poliuretanowej ( z zachowaniem stref bezpieczeństwa) pod 

istniejącymi urządzeniami zabawowymi oraz doposażeniu 

placu w tablice edukacyjne dla najmłodszych. 

Żłobek nr 4 sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu 

Miasta Łodzi. 

60 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. W ramach środków 

finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 

posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

sprawując opiekę nad blisko 2,5 tys. dzieci. 

Realizacja niniejszego zadania znacznie poprawi 

estetykę terenu Żłobka oraz przyczyni się do 

poprawy komfortu dzieci w nim przebywających 

oraz pozytywnie wpłynie na rozwój umiejętności 

ruchowych podopiecznych jednostki. 

60 000,00 zł 

66.  
WZiSS 

P0063RS 

Docieplenie ścian, dachu budynku. Pomalowanie 

elewacji budynku. Wymiana instalacji CO, grzejników 

i ciepłej wody. 

Żłobek nr 28, al.. Wyszyńskiego 102. 

Docieplenie ścian budynku metodą bezspoinową 

(styropian). Położenie tynku strukturalnego. Wykonanie 

ocieplenia stropodachu, wraz z obróbką i pokryciem 

wierzchnim. Docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy 

styrodurem. Modernizacja instalacji grzewczej, wymiana 

grzejników i zainstalowanie nowych. Wymiana instalacji 

ciepłej wody. 

Żłobek nr 28 zapewnia opiekę dla ponad 100 dzieci do lat 

3 z terenu Miasta Łodzi. 

350 000,00 zł 

P 

WZiSS w pełni popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. W 

ramach środków finansowych przeznaczonych na 

bieżącą działalność Miejskiego Zespołu Żłobków 

w Łodzi zabezpieczono środki wyłącznie na 

usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę na 

fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 30 

placówek na terenie całego Miasta sprawując 

opiekę nad blisko 2,5 tys. dzieci uważamy, że 

docieplenie budynku wraz z kompleksową 

wymianą instalacji c.o. jest pilną potrzebą 

zmierzającą do poprawy warunków opieki nad 

dziećmi, zmniejszenia kosztów eksploatacji 

budynku oraz poprawy estetyki placówki. 

350 000,00 zł 
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67.  
WZiSS 

P0078SP 

Aktywizacja 60+ - program rehabilitacyjno-treningowy 

dla Łodzi. 

Ul. Gdańska 63. 

Zadanie skupia się na zaoferowaniu kompleksowego 

programu rehabilitacyjno-treningowego dla Łodzian z 

grupy 60+ w celu rehabilitacyjno-zdrowotnego wsparcia 

aktywności grupy wiekowej. Zadanie przewiduje 8 tys. 

osobogodzin beneficjenta. Koszt jednostkowy to 80 zł. 

zadanie opiewa na kwotę 640 000 zł. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta 

Łodzi z grupy wiekowej 60+, zadanie dostępne od 

poniedziałku do piątku od 8.00 do19.00. 

640 000,00 zł 

P 

WZiSS pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt, 

który oferuje wykreowanie miejsca, w którym 

mieszkańcy Łodzi z grupy wiekowej 60+ będą 

mogli skorzystać z programów rehabilitacji 

specjalistycznej takich jak: aktywizacja zawodowa, 

aktywizacja psychoruchowa i nagłe przypadki. W 

powyższej grupie wiekowej istnieje spora grupa 

osób po przebytych urazach, operacjach i 

porażeniach, która potrzebuje natychmiastowej 

rehabilitacji. W przypadku usług finansowanych z 

NFZ jest to niemożliwe, gdyż okres oczekiwania 

na zabiegi finansowane z NFZ trwa min. 6 

miesięcy. Uruchomienie takiego projektu 

przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców 

Łodzi z grupy wiekowej 60+. 

640 000,00 zł 

68.  
WZiSS 

P0079RS 

Sprawni i zdrowi Łodzianie – specjalistyczny program 

rehabilitacyjno-treningowy. 

Ul. Maratońska 71 

Zadanie skupia się na zaoferowaniu kompleksowego 

programu rehabilitacyjno-treningowego dla mieszkańców 

Łodzi, w tym dla kobiet po mastektomii, dla osób z 

nadwagą i wszystkich, którzy chcą zachować zdrową 

sylwetkę oraz dla osób, dla których rehabilitacja jest 

niezbędna natychmiast po zakończeniu leczenia, w ilości 8 

tys. osobogodzin . Koszt jednostkowy to 80 zł. zadanie 

opiewa na kwotę 640 000 zł. 

Zadanie skupia się na zaoferowaniu kompleksowego 

programu rehabilitacyjno-treningowego dla mieszkańców 

Miasta Łodzi, w tym dla kobiet po mastektomii, dla osób z 

nadwaga i wszystkich, którzy chcą zachować zdrową 

640 000,00 zł 

P 

WZiSS pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt. 

Celem zadania jest wykreowanie miejsca, gdzie 

mieszkańcy Łodzi  będą mogli skorzystać z 

programów rehabilitacji specjalistycznej takich 

jak: kompleksowa rehabilitacja kobiet po 

mastektomii czy osób z problemem z nadwagą. Z 

programów rehabilitacji specjalistycznej będą 

mogli również skorzystać pacjenci zdefiniowani 

jako pilni, dla których rehabilitacja jest niezbędna 

po zakończeniu leczenia. W przypadku usług 

finansowanych z NFZ jest to niemożliwe, gdyż 

okres oczekiwania na zabiegi finansowane z NFZ 

trwa min. 6 miesięcy. Uruchomienie takiego 

projektu przyczyni się do poprawy zdrowia 

640 000,00 zł 
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sylwetkę oraz dla ludzi, dla których rehabilitacja jest 

niezbędna po zakończeniu leczenia. zadanie dostępne 

będzie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00. 

mieszkańców Łodzi. 

69.  
WZiSS 

P0081KR 

Kuchnia naszych marzeń – remont i modernizacja 

zaplecza kuchennego w Żłobku nr 26. 

Ul. Sprinterów 11. 

Zadanie dotyczy generalnego remontu kuchni w żłobku, 

wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 

oraz mebli i sprzętów AGD. 

Żłobek nr 26 zapewnia opiekę dla ponad 88 dzieci do lat 

trzech z terenu Miasta. 

50 000,00 zł 

P 

WZiSS w pełni popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. W 

ramach środków finansowych przeznaczonych na 

bieżącą działalność Miejskiego Zespołu Żłobków 

w Łodzi zabezpieczono środki wyłącznie na 

usuwanie bieżących awarii. Realizacja niniejszego 

zadania polegająca na modernizacji pomieszczeń 

kuchni jest jedna z pilnych potrzeb zmierzającą do 

poprawy warunków opieki nad dziećmi. 

50 000,00 zł 

70.  
WZiSS 

P0083ZM 

Zakup wyposażenia do Sali ćwiczeń dla DPS 

„Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. 

Krzemienieckiej 7/9. 

Ul. Krzemieniecka 7/9. 

Zakup wyposażenia do sali ćwiczeń umożliwi poszerzenie 

oferowanych zabiegów fizykoterapeutycznych o 

możliwość prowadzenia profesjonalnych zabiegów, 

ćwiczeń i gimnastyki w celu leczniczego usprawniania 

schorzeń narządów ruchu, w szczególności przy 

dolegliwościach ortopedycznych, reumatoidalnych i 

neurologicznych, które bardzo często występują u osób w 

podeszłym wieku. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS 

"Włókniarz" im. Jana Pawła II. 

19 100,00 zł 

P 

Zakup wyposażenia dla sali ćwiczeń jest zgodny z 

zadaniami Domu polegającymi m.in. na 

świadczeniu usług wspomagających polegających 

na aktywizowaniu mieszkańców, jak również na 

podejmowaniu działań zmierzających do 

usamodzielnienia osób przebywających w domu, w 

miarę ich możliwości. 

19 100,00 zł 
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71.  
WZiSS 

P0084ZM 

Zakup komód do pokoi mieszkalnych dla mieszkańców 

DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. 

Krzemienieckiej 7/9. 

Ul. Krzemieniecka 7/9. 

Komody, w które obecnie wyposażone są pokoje 

mieszkalne z powodu wieloletniego (10 lat) bieżącego 

użytkowania są coraz bardziej wyeksploatowane i przez 

ciężko otwierające się drzwiczki lub szuflady, sprawiają 

coraz większe trudności lub uniemożliwiają korzystanie z 

nich. W związku z powyższym chcielibyśmy zakupić nowe 

komody dopasowane wielkością do przestrzeni pokoi 

mieszkalnych a przez to poprawić warunki bytowe 

niepełnosprawnych mieszkańców. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS 

"Włókniarz" im. Jana Pawła II. 

30 000,00 zł 

P 

Zakup wyposażenia wpisuje się w zadania Domu 

polegające m.in. na zapewnieniu mieszkańcom 

właściwych warunków bytowych. Doposażenie 

pokoi mieszkalnych w nowoczesne komody 

pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych na 

rzecz mieszkańców usług w zakresie potrzeb 

bytowych. 

30 000,00 zł 

72.  
WZiSS 

P0085ZM 

Zakup pianina akustycznego koniecznego do 

prowadzenia muzykoterapii i aktywizacji mieszkańców  

DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. 

Krzemienieckiej 7/9. 

Ul. Krzemieniecka 7/9. 

Obecnie posiadane przez nas 30 letnie pianino jest już 

mocno wyeksploatowane, coraz częściej strojone i 

naprawiane, a jakość dźwięków nie jest w stanie zaspokoić 

wymagań muzycznych. W związku z powyższym zakup 

nowego instrumentu jest niezbędny, ponieważ umożliwi 

prawidłowe prowadzenie zajęć z muzykoterapii oraz 

zintensyfikuje integrację środowiska poprzez możliwość 

organizowania wspólnych imprez, koncertów, występów 

zarówno gości ze środowisk muzycznych jak i wpłynie 

pozytywnie na zintensyfikowanie aktywizacji 

mieszkańców Domu oraz uczestników DDP. 

25 000,00 zł 

P 

Do zadań DPS, oprócz świadczenia usług 

opiekuńczych oraz zapewnienia podstawowych 

usług bytowych, należy również świadczenie usług 

wspomagających  polegających m.in. na 

umożliwieniu mieszkańcom udziału w terapii 

zajęciowej, ich aktywizowaniu oraz stymulowaniu 

nawiązywania, utrzymywania i rozwijania 

kontaktu  z rodziną i społecznością lokalną. 

Realizacja zadania zwiększy zakres terapii 

zajęciowej zapewnianej mieszkańcom, 

uatrakcyjniając organizację świąt i uroczystości 

okazjonalnych oraz imprez kulturalnych. 

25 000,00 zł 
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Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS 

"Włókniarz" im. Jana Pawła II, członkowie ich rodzin i 

członkowie społeczności lokalnej. 

73.  
WZiSS 

P0086ZM 

Zakup łóżek rehabilitacyjnych, sterowanych na pilota 

dla obłożnie chorych mieszkańców   DPS „Włókniarz” 

im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 

Ul. Krzemieniecka 7/9. 

Średnia wieku DPS "Włókniarz" z każdym rokiem wzrasta 

- obecnie wynosi 83 lata. Wraz z wiekiem postępuje 

wielochorobowość, niepełnosprawność, zmniejsza się 

aktywność, coraz częściej występuje inkontynencja. Zakup 

profesjonalnych łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców 

obłożnie chorych, zabezpieczy ich potrzeby bytowe, jak 

również ułatwi prowadzenie działań opiekuńczych przez 

personel pielęgniarsko-opiekuńczy. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS 

"Włókniarz" im. Jana Pawła II. 

29 000,00 zł 

P 

Zakup łóżek rehabilitacyjnych jest zgodny z 

zadaniami Domu polegającymi m.in. na 

świadczeniu na rzecz mieszkańców Domu usług 

opiekuńczych polegających na pomocy w 

podstawowych czynnościach życiowych oraz ich 

pielęgnacji. Realizacja zadania wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców przy 

wykonywaniu przez personel placówki usług 

opiekuńczych oraz pozwoli zoptymalizować czas 

pracy personelu. 

29 000,00 zł 

74.  
WZiSS 

P0087ZM 

Zakup ławek ogrodowych do parku znajdującego się na 

terenie  DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. 

Krzemienieckiej 7/9. 

Ul. Krzemieniecka 7/9, park na terenie DPS. 

Zakup nowych ławek, które zostaną ustawione wzdłuż 

alejek spacerowych w parku znajdującym się na terenie 

DPS "Włókniarz" zachęci naszych mieszkańców do 

częstszego korzystania ze spacerów, zabezpieczy 

możliwość odpoczynku podczas tych spacerów i wpłynie 

korzystnie na zintensyfikowanie aktywności oraz 

częstotliwości wypoczynku na świeżym powietrzu. 

Zakupione ławki będą również wykorzystywane podczas 

imprez integracyjnych odbywających się w okresie 

wiosenno-letnim na terenie parku w DPS "Włókniarz". 

14 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z ustawowymi 

zadaniami Miasta polegającymi na podejmowaniu 

działań mających na celu rozwój infrastruktury 

domów pomocy społecznej oraz zadaniami DPS 

polegającymi na podnoszeniu sprawności i 

aktywizowaniu mieszkańców domu, 

jak również stymulowaniu nawiązywania, 

utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i 

społecznością lokalną. Doposażenie znajdującego 

się na terenie DPS „Włókniarz” w Łodzi parku w 

nowe ławki pozytywnie wpłynie na poziom 

integracji mieszkańców Domu z ich rodzinami i 

mieszkańcami sąsiadujących osiedli oraz na 

14 000,00 zł 
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Beneficjentami zadania oprócz mieszkańców DPS 

"Włókniarz" um. Jana Pawła II będą członkowie ich 

rodzin, ich znajomi i okoliczni mieszkańcy. 

podnoszenie sprawności mieszkańców placówki i 

ich usamodzielnianie w miarę ich możliwości. 

75.  
WZiSS 

P0090SP 

Odnowienie dziedzińca dla mieszkanek 2-go Domu 

Pomocy Społecznej. 

Ul. Strzelców Kaniowskich 32. 

Celem zadania jest modernizacja dziedzińca 

zlokalizowanego na terenie 2-go DPS, tak by 

zamieszkujące placówkę mieszkanki jak również ich 

rodziny i znajomi mogli spędzać czas na świeżym 

powietrzu w przyjaznej, kolorowej przestrzeni. 

Wyrównanie i położenie nowej nawierzchni dziedzińca, 

pojawienie sie zieleni, wygodnych ławek, parasoli, krzeseł, 

stolików, odnowionych pieszych ścieżek, miejsc rekreacji i 

wypoczynku przyczyni się do poprawy jakości życia 

mieszkanek naszego domu, by jesień ich życia mieniła się 

wieloma barwami. 

Beneficjentami zadania będą podopieczni 2 DPS, 

członkowie ich rodzin, znajomi i odwiedzający Dom 

goście. 

172 180,00 zł 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z ustawowymi 

zadaniami Miasta polegającymi na podejmowaniu 

działań mających na celu rozwój infrastruktury 

domów pomocy społecznej oraz zadaniami DPS 

polegającymi na podnoszeniu sprawności i 

aktywizowaniu mieszkańców domu, jak również 

stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i 

rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością 

lokalną. 

172 180,00 zł 
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76.  
WZiSS 

W0022ZA 

Spleen seniora redukowany przez 4 zmysły. 

ul. Przybyszewskiego 255/267 Centrum Rehabilitacyjno-

Opiekuńcze Dom Pomoc Społecznej w Łodzi. 

Stworzenie pokoju relaksacyjno - rekreacyjnego. Pokój 

zostanie wyremontowany i dostosowany do potrzeb 

odbiorców czyli odpowiednio dobrany kolor ścian, 

dostosowanie podłogi, zamontowanie żaluzji okiennych 

itp. Wyposażony będzie min w: lampy antydepresyjne, 

panel wodny, projektor wraz z akcesoriami, ekran ścienny, 

meble (łóżko/leżak, fotele, parawany, stoliki itp.), sprzęt 

audiowizualny, tablicę szkolną/ flipchart, akcesoria (np. 

poduszki, koce itp.). 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Centrum 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267. 

30 000,00 zł 

P 

Stworzenie pokoju relaksacyjno-rekreacyjnego jest 

zgodne z zadaniami Domu polegającymi m.in. na 

świadczeniu na rzecz mieszkańców Domu usług 

wspomagających polegających na aktywizacji, jak 

również na podejmowaniu działań zmierzających 

do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę 

jego możliwości. Spleen według autora zgłoszenia 

oznacza stan przygnębienia, złości, ponury nastrój, 

apatię, chandrę. Natomiast celem tego 

pomieszczenia jest poprawa samopoczucia i chęci 

do życia mieszkańców Domu. Ponadto, 

pomieszczenie relaksacyjno-rekreacyjne może 

przyjąć dziennie około 56 osób na terapię poprzez 

4 zmysły. Wyposażenie pomieszczenia obejmuje 

między innymi: kino domowe, lampy 

antydepresyjne, panel wodny, projektor 

multimedialny, leżaki. 

30 000,00 zł 

77.  
WZiSS 

W0023ZA 

Modernizacja i rozbudowa alejek parkowych w CRO 

DPS w Łodzi. 

ul. Przybyszewskiego 255/267 Centrum Rehabilitacyjno-

Opiekuńcze DPS. 

Placówka położona jest w parku o powierzchni 5,5 ha, w 

którym zlokalizowane są trzy czterokondygnacyjne 

pawilony mieszkalne. Modernizacja alejek parkowych ma 

na celu bezpieczne poruszanie się po terenie mieszkańcom 

Centrum w szczególności osobom z dysfunkcjami narządu 

ruchu oraz poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W 

ramach zadania zostaną zmodernizowane i rozbudowane 

alejki parkowe przez ułożenie kostki brukowej ( 200 

metrów kwadratowych). 

30 000,00 zł 

P 

Rozbudowa i modernizacja alejek parkowych jest 

zgodna z zadaniami Domu polegającymi m.in. na 

świadczeniu usług bytowych polegających  

na zapewnieniu mieszkańcom Domu zamieszkania 

w budynku oraz odpowiednie przystosowanie jego 

otoczenia, mając na względzie wyeliminowanie 

barier architektonicznych. Realizacja zadania 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakość życia 

mieszkańców Domu. 

30 000,00 zł 
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Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Centrum 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. 

Przybyszewskiego 255/267. 

78.  
WZiSS 

W0031SW 

Termomodernizacja Żłobka nr 7 w Łodzi. 

Żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11. 

Docieplenie i naprawa stropodachu, docieplenie i naprawa 

elewacji, wymiana instalacji CW, wymiana instalacji CO 

wraz z grzejnikami budynku Żłobka nr 7 przy ul. 

Szpitalnej 11. 

Ze względu na położenie Żłobka i dogodny układ ciągów 

komunikacyjnych realizacja zadania spełni oczekiwania 

rodziców wychowujących dzieci w wieku od 0,5 - 3 lat 

zapewniając opiekę nad dziećmi w godzinach 6.00 - 18.00. 
706 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. W ramach środków 

finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi 

zabezpieczono środki wyłącznie na usuwanie 

bieżących awarii. Realizacja niniejszego zadania 

znacznie poprawi estetykę budynku Żłobka oraz 

przyczyni się do zredukowania kosztów zużycia 

energii zwłaszcza w okresach zimowych. 

Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada około 30 placówek na terenie 

całego Miasta sprawując opiekę nad blisko 2,5 tys 

dzieci uważamy, że docieplenie budynku oraz z 

kompleksową wymianą instalacji c.o. jets pilną 

potrzebą zmierzającą do poprawy warunków 

opieki nad dziećmi, zmniejszenia kosztów 

eksploatacji budynku oraz poprawy estetyki 

placówki. 

706 000,00 zł 
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79.  
WZiSS 

W0055WW 

Wymiana ogrodzenia terenu Żłobka nr 29. 

ul. Gogola 9. 

Zadanie zawiera: demontaż starego ogrodzenia i wymiana 

na nowe wokół całego terenu żłobka wraz z wymianą 

bramy wjazdowej i furtki. 

Żłobek nr 29 zapewnia opiekę dzieciom do lat 3 z terenu 

Miasta Łodzi. 
42 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. W ramach środków 

finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi 

zabezpieczono środki wyłącznie na usuwanie 

bieżących awarii. Zwracając uwagę na fakt, iż 

Miejski Zespołu Żłobków posiada 30 placówek na 

terenie całego Miasta sprawując opiekę nad blisko 

2,5 tyś. dzieci uważamy, że remont ogrodzenia jest 

pilną potrzebą zmierzającą do poprawy 

bezpieczeństwa dzieci oraz poprawy estetyki 

placówki. 

42 000,00 zł 

80.  
WZiSS 

W0116SW 

Remont i doposażenie Miejskiego Centrum 

Medycznego "Widzew" 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157. 

Remont korytarzy, gabinetów i toalet, częściowa wymiana 

sieci elektrycznej, wymiana drzwi w korytarzach. Aparat 

USG umożliwia badanie dla potrzeb położnictwa, 

ginekologii, kardiologii, pediatrii, interny, urologii, 

laryngologii, chirurgii i ortopedii, neurologii czyli 

obsługuje wszystkie specjalizacje MCM "Widzew". 

Urządzenie wykonuje badania z bardzo dużą dokładnością 

i czytelnością obrazu. Spełnia wszystkie wymagania 

nowoczesnej diagnostyki. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. 

569 000,00 zł 

P 

Wydział  Zdrowia   i   Spraw  Społecznych   UMŁ  

w  pełni   popiera   propozycję  zadania 

zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Miejskie 

Centrum Medycznego „Widzew" w Łodzi dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości 

oferowanych usług medycznych. Przeprowadzone 

prace modernizacyjne oraz zakup sprzętu 

medycznego podniosą atrakcyjności wizualną 

placówki, poprawią komfort i standard higieniczny 

oraz bezpieczeństwo osób z niej korzystających. 

569 000,00 zł 



65 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

81.  
WZiSS 

W0117WW 

Nowoczesne wyposażenie przychodni „Batory” ul. 

Sacharowa 21 a. 

Przychodnia "Batory" ul. Sacharowa 21 a. 

Wyposażenie gabinetów i innych pomieszczeń w meble 

medyczne (m.in. szafki na leki, stoliki zabiegowe, leżanki, 

przewijaki) i niemedyczne (m.in. Biurka, stoliki, regały, 

komody) oraz sprzęt medyczny (m.in. Wagi medyczne, 

termometry, aparaty do mierzenia ciśnienia, aparaty EKG) 

i elektryczny (np. wentylatory). 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. 

695 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni propozycję zadania zgłoszonego do budżetu 

obywatelskiego. Miejskie Centrum Medyczne 

"Widzew" w Łodzi dąży do systematycznego i 

ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług 

medycznych. Zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego (jak np. aparaty EKG, aparaty do 

mierzenia ciśnienia tętniczego krwi), wyposażenia 

medycznego (leżaki, stoliki, zabiegowe, itp.) oraz 

niemedycznego (biurka, stoliki, regały) podniesie 

standard świadczonych usług i wpłynie na 

zwiększenie efektywności zabiegów oraz zapewni 

kompleksową opiekę nad pacjentem poradni. 

69 500,00 zł 

82.  
WZiSS 

W0118WW 

Nowoczesne wyposażenie dla Przychodni „Batory” ul. 

Elsnera 19. 

Przychodnia "Batory" ul. Elsnera 19. 

Wyposażenie gabinetów i innych pomieszczeń w meble 

medyczne (m.in. szafki na leki, stoliki zabiegowe, leżanki, 

przewijaki) i niemedyczne (m.in. Biurka, stoliki, regały, 

komody) oraz sprzęt medyczny (m.in. Wagi medyczne, 

termometry, aparaty do mierzenia ciśnienia, aparaty EKG, 

Holtera) i elektryczny (np. wentylatory). 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

120 300,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. Miejskie Centrum 

Medyczne "Widzew" w Łodzi dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości 

oferowanych usług medycznych. Zakup nowych 

mebli oraz sprzętu medycznego podniesie 

atrakcyjność wizualną placówki, poprawi komfort i 

standard higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z 

niej korzystających.  

120 300,00 zł 
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83.  
WZiSS 

S0029KA 

Rewitalizacja” zabytkowego” żłobka nr 16 przy ul. 

Zachodniej 55 a.  

Żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55 a. 

Docieplenie ścian, stropodachów, malowanie elewacji 

budynku żłobka. Co idzie za tymi zmianami, to poprawa 

stanu technicznego obiektu, skutkująca znacznym 

obniżeniem kosztów ogrzewania. Poprawa estetyki i 

funkcjonalności budynku przeznaczonego dla 

najmłodszych mieszkańców Łodzi. Modernizacja wpłynie 

także na poprawę estetyki centrum miasta i podkreśli 

charakter zabytkowej części miasta. 

Żłobek nr 7 sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu 

Miasta Łodzi. 

380 000,00 zł 

N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera przedmiotową inwestycję, jednak w 

świetle zasad budżetu obywatelskiego jej realizacja 

nie jest możliwa. W ramach środków 

finansowanych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi 

zabezpieczono środki wyłącznie na usuwanie 

bieżących awarii. Realizacja niniejszego zadania 

znacznie poprawi estetykę budynku Żłobka oraz 

przyczyni się do zredukowania kosztów zużycia 

energii zwłaszcza w okresach zimowych. Jednakże 

zgodnie z uchwałą nr LXVI/1687/18 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta położonej w rejonie ulic: 

Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej) 

ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

dla zabytków wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków poprzez nakaz przy prowadzeniu robót 

budowlanych uwzględnienia cech historycznych 

budynku. Termomodernizacja budynku koliduje z 

powyższymi zasadami ochrony zabytków. Mając 

powyższe na uwadze, oraz fakt, iż Miejski 

Konserwator Zabytków zaopiniował negatywnie 

przedmiotowy wniosek, Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych UMŁ wydaje opinię negatywną w 

przedmiotowej sprawie. 

380 000,00 zł 
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84.  
WZiSS 

S0034WS 

Doposażenie gabinetu rehabilitacji w DPS przy ul. 

Narutowicza 114. 

DPS, ul. Narutowicza 114. 

Projekt ma na celu doposażenie gabinetu rehabilitacji w 

DPS, ul. Narutowicza 114 w wielofunkcyjny aparat do 

terapii ultradźwiękowej, laseroterapii, magnetoterapii i 

elektroterapii wraz z wyposażeniem, okularami 

ochronnymi i stolikiem. Zadanie obejmuje również 

dostawę, montaż urządzenia z uruchomieniem oraz 

certyfikowane szkolenie w zakresie jego obsługi. 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114. 

15 500,00 zł 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z zadaniami DPS 

polegającymi na świadczeniu na rzecz 

mieszkańców usług opiekuńczych polegających na 

ich pielęgnacji oraz usług wspomagających 

polegających m.in. na podnoszeniu poziomu 

sprawności i aktywizowaniu, a także na działaniu 

zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca 

Domu, w miarę jego możliwości. 

15 500,00 zł 

85.  
WZiSS 

S0035WS 

Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni 

ginekologicznej Przychodni Śródmieście. 

ul. Rewolucji 1905 r. 54. 

Planowane zadanie to kontynuacja programów 

realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 

latach 2017, 2018, które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem mieszkanek Łodzi. Prowadzenie 

gabinetu zajmującego się kompleksową terapią 

zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla pacjentek z 

problemami uroginekologicznymi, takimi jak: 

nietrzymanie moczu (stolca), opadanie narządów rodnych, 

ból przy współżyciu, zminimalizowanie skutków ciąży, 

terapia blizny pooperacyjnej. Każda pacjentka objęta 

będzie programem składającym się z : konsultacji 

fizjoterapeuty uroginekologicznego, 10 zabiegów i 

konsultacji lekarza urologa. 

Działania w ramach projektu (kompleksowa terapia 

zachowawcza wraz z ćwiczeniami) będą dostępne dla 

wszystkich mieszkanek Łodzi z problemami 

78 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt. Planowane 

zadanie jest kontynuacją programu realizowanego 

w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 i 2018. 

Schorzenia uroginekologiczne uważane za jedne z 

najczęstszych przewlekłych chorób kobiecych, 

bywają źródłem wstydu, zahamowań i 

zażenowania. Niełatwo je leczyć, a objawy są 

trudne do zaakceptowania dla każdej kobiety. 

Realizacja zadania obejmie prowadzenie gabinetu 

zajmującego się kompleksową terapią 

zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla wszystkich 

mieszkanek Łodzi z problemami 

uroginekologicznymi. Zadaniem programu jest 

również zminimalizowanie skutków ciąży, terapia 

blizny pooperacyjnej. Dzięki realizacji projektu 

mieszkanki Łodzi otrzymają dostęp do 

nowoczesnej rehabilitacji, wspierającej proces 

77 980,00 zł 
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uroginekologicznymi. leczenia tego rodzaju schorzeń. 

86.  
WZiSS 

S0037WS 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla poradni 

rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej 

"PaLMA" 

ul. Lumumby 14. 

Realizacja zadania polegającego na wyposażeniu poradni 

w nowy sprzęt, gwarantujący rozszerzenie usług poradni 

rehabilitacyjnej o nowe rodzaje zabiegów oraz wymianie 

zużytej aparatury na nową. Działania te podwyższają 

jakość wykonywanych świadczeń, zwiększą ich zakres 

oraz pozwolą udzielić pomocy jeszcze większej liczbie 

naszych pacjentów. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

50 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia  i  Spraw  Społecznych 

zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. 

UMŁ w  pełni  popiera  propozycję  zadania 

Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z 

o.o. dąży do systematycznego i ciągłego 

podnoszenia jakości oferowanych usług 

medycznych. Zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego podniesie standard świadczonych 

usług wpłynie na zwiększenie efektywności 

zabiegów oraz zapewni kompleksową opiekę nad 

pacjentem poradni. 

50 000,00 zł 
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87.  
WZiSS 

S0038WS 

Strefa rekreacji i wypoczynku - rewitalizacja terenu 

zewnętrznego szpitala ginekologiczno-położniczego. 

ul. Sterlinga 13, numer działki S1-267/1. 

Wykonanie projektu i kosztorysu oraz realizacja zadania 

polegającego na : zlikwidowaniu starej (grożącej 

zawaleniem) piwnicy zewnętrznej, wymianie nawierzchni 

na terenie ze szpitalem, utworzeniu patio z oświetleniem, 

nasadzeniami i małą architekturą. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

369 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. Centrum Medyczne im. 

dr. L. Rydygiera sp. z o.o. dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości 

oferowanych usług medycznych. Przeprowadzone 

prace polegające na likwidacji istniejącej piwnicy 

zewnętrznej, wymianie nawierzchni terenu oraz 

utworzeniu strefy wypoczynku dla pielęgniarek 

podniosą atrakcyjność wizualną placówki, 

poprawią komfort oraz bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. 

369 000,00 zł 

88.  
WZiSS 

S0039KA 

Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru 

Przychodni Śródmieście. 

ul. Próchnika 11. 

Wykonanie projektu i kosztorysu oraz realizacja zadania 

polegającego na: odświeżaniu ścian i sufitów, wymianie 

oświetlenia, podłogi, drzwi, do pomieszczeń oraz 

wyposażenia i mebli w rejestracji poradni 

specjalistycznych i korytarzu na parterze placówki. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

220 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. Centrum Medyczne im. 

dr. L. Rydygiera sp. z o.o. dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości 

oferowanych usług medycznych. Przeprowadzone 

prace modernizacyjne ciągów komunikacyjnych 

oraz pomieszczeń rejestracji podniosą atrakcyjność 

wizualną placówki, poprawią komfort i standard 

higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających.  

220 000,00 zł 
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89.  
WZiSS 

S0040KA 

Gabinety przyjazne pacjentom - remont i wyposażenie 

gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście. 

ul. Piotrkowska 113. 

Realizacja zadania polegającego na wyremontowaniu 

gabinetów lekarskich, zabiegowych oraz korytarza, 

wymianie zużytego i przestarzałego technologicznie 

wyposażenia. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

60 000,00 zł 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w 

pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego. Centrum Medycznego 

im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości 

oferowanych usług medycznych. Przeprowadzone 

prace modernizacyjne ciągów komunikacyjnych 

oraz gabinetów lekarskich podniosą atrakcyjność 

wizualną placówki, poprawią komfort i standard 

higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. 

60 000,00 zł 

90.  
WZiSS 

G0002CH 

Zakup krzeseł kąpielowych dla mieszkańców 3 DPS. 

3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36. 

Celem zadania jest zakup krzeseł kąpielowych dla 

niepełnosprawnych mieszkańców 3 DPS przy ul. Paradnej 

36. 

3 DPS dla psychicznie chorych jest placówką zamkniętą, 

całodobową. Na stałe przebywa tutaj 115 mieszkańców. 

50 000,00 zł 

P 

Zakup urządzeń jest zgodny z zadaniami Domu 

polegającymi m.in. na świadczeniu na rzecz 

mieszkańców Domu usług opiekuńczych 

polegających na pomocy w podstawowych 

czynnościach życiowych oraz ich pielęgnacji. 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców przy wykonywaniu 

przez personel placówki usług opiekuńczych oraz 

pozwoli zoptymalizować czas pracy personelu. 

50 000,00 zł 

91.  
WZiSS 

G0003CH 

Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 

DPS. 

3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36. 

Celem zadania jest zakup urządzeń dla działu terapii 

zajęciowej w 3 DPS. 

3 DPS dla psychicznie chorych jest placówką zamkniętą, 

całodobową, czynną 7 dni w tygodniu. Na stałe przebywa 

tutaj 115 mieszkańców. 

20 000,00 zł 

P 

Zakup urządzeń jest zgodny z zadaniami Domu 

polegającymi m.in. na świadczeniu na rzecz 

mieszkańców Domu usług wspomagających 

polegających na podnoszeniu ich sprawności i ich 

aktywizowaniu, jak również na podejmowaniu 

działań zmierzających do usamodzielnienia 

mieszkańca domu, w miarę jego możliwości. 

20 000,00 zł 
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92.  
WZiSS 

G0069RO 

Zapraszamy do wyremontowanej Przychodni przy ul. 

Cieszkowskiego 6 po nowym chodniku przy pięknym 

trawniku. 

ul. Cieszkowskiego 6. 

Wymiana chodnika przy przychodni: demontaż starych, 

połamanych, pokrzywionych płyt betonowych, wykonanie 

nowej podbudowy, ułożenie kostki typu "Polbruk". 

Rekultywacja trawników przed budynkiem, wykonanie 

nowych nasadzeń, zamontowanie stojaków na rowery i 

koszy na śmieci. 

Ogólnodostępny. 

50 000,00 zł 
  

  
  

93.  
WZiSS 

G0075RO 

Zmieniamy Przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II 

etap prac inwestycyjnych. 

MCM "Górna" ul. Odrzańska 29. 

Poprawa stanu sanitarno -higienicznego ciągów 

komunikacyjnych oraz gabinetów lekarskich i 

zabiegowych (w tym przede wszystkim poradni 

rehabilitacyjnej), wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana 

instalacji elektrycznej i punktów oświetleniowych. 

Wymiana instalacji hydraulicznej. Nowy układ 

pomieszczeń i rozmieszczenia gabinetów. Wymiana 

wykładzin. 

Ogólnodostępny. 

250 000,00 zł 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Górna" w Łodzi 

dąży do systematycznego i ciągłego podnoszenia 

jakości oferowanych usług medycznych. Realizacji 

przedmiotowego zadania ma na celu 

zlikwidowanie barier architektonicznych poprzez 

przebudowę przychodni obejmującą ciągi 

komunikacyjne, gabinety lekarskie oraz poradnię 

rehabilitacyjną. Ponadto przeprowadzone prace 

podniosą atrakcyjności wizualną placówki, 

poprawią komfort i standard higieniczny oraz 

bezpieczeństwo osób z niej korzystających. 

250 000,00 zł 
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94.  
WZiSS 

G0076CD 

Podniesienie jakości udzielanych świadczeń 

medycznych poprzez zakup aparatury i wyposażenia 

medycznego do Przychodni przy ul. Felińskiego 7. 

MCM "Górna" ul. Felińskiego7. 

Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych 

w Przychodni przy ul. Felińskiego 7 poprzez zakup 

aparatury i wyposażenia medycznego m.in. nowoczesnego 

urządzenia ultradźwiękowego do wykonywania badań: 

ginekologicznych, położniczych i narządów 

wewnętrznych. Zakup pozostałego wyposażenia 

medycznego w tym m.in. szaf kartotekowych 

gwarantujących należytą ochronę danych osobowych. 

Ogólnodostępny. 

220 000,00 zł 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Górna" dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości 

oferowanych usług medycznych. Zakup aparatu do 

badań USG umożliwi wielonarządową, precyzyjną 

diagnostykę, skróci czas oczekiwania na badania 

oraz zapewni szeroki dostęp do badań dla 

wszystkich Pacjentów Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna" w Łodzi. Natomiast zakup 

wybranego wyposażenia medycznego podniesie 

komfort obsługi Pacjenta. 

220 000,00 zł 

95.  
WZiSS 

G0077CH 

Od Juniora do Seniora -kompleks rehabilitacyjno -

rekreacyjny w Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170. 

MCM "Górna" ul. Rzgowska 170. 

Przebudowa ogrodzonego terenu (ok, 1 000 m2) 

przyległego do budynku przychodni: montaż: kompleksu 

urządzeń rehabilitacyjno -treningowych wraz z tablicami 

informacyjnymi, wyposażenie miejsc odpoczynku w ławki, 

ułożenie przy urządzeniach bezpiecznej nawierzchni, 

wykonanie alejek i lekkich zadaszeń. Całość 

wkomponowana w zieleń i nasadzenia. 

Ogólnodostępny. 

320 000,00 zł 

P 

MCM „Górna" i dąży do systematycznego i 

ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług 

medycznych. Utworzenie na terenie MCM 

„Górna" przestrzeni do aktywnego wypoczynku, 

aktywizacji i integracji społecznej jest uzasadnione 

ze względu na bardzo duże zainteresowanie 

mieszkańców, a w szczególności seniorów 

aktywna formą spędzania wolnego czasu. 

Utworzenie kompleksu urządzeń rehabilitacyjne - 

treningowych bez wątpienia ułatwi mieszkańcom 

osiedla dostęp do aktywności fizycznej oraz 

przyczyni się do poprawy integracji między 

mieszkańcami w ramach społeczności lokalnej. 

320 000,00 zł 
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96.  
WZiSS 

G0078CD 

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów 

lekarskich i zabiegowych w Przychodni przy ul. 

Tatrzańskiej 109. 

MCM "Górna" ul. Tatrzańska 109. 

Poprawa stanu sanitarno -higienicznego gabinetów 

lekarskich i zabiegowych: montaż: nowych ledowych 

opraw oświetleniowych wraz z wymianą osprzętu 

(kontakty, gniazdka) oraz wymianą instalacji elektrycznej 

w niezbędnym zakresie, remont toalety dla osób 

niepełnosprawnych oraz toalety ogólnodostępnej dla 

Pacjentów na parterze, malowanie gabinetów, wymiana 

wykładzin podłogowych w wybranych pomieszczeniach, 

wymiana fartuchów z glazury przy umywalkach, montaż 

nowej armatury sanitarnej wraz z podłączeniami wodno -

kanalizacyjnymi. 

Ogólnodostępny. 

230 000,00 zł 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Górna" w Łodzi 

dąży do systematycznego i ciągłego podnoszenia 

jakości oferowanych usług medycznych. 

Przeprowadzone prace inwestycyjne podniosą 

atrakcyjności wizualną placówki, poprawią 

komfort i standard higieniczny oraz 

bezpieczeństwo osób z niej korzystających. 

230 000,00 zł 

97.  
WZiSS 

G0109CD 

Termomodernizacja żłobka 17. 

ul. Siarczana 11. 

1.    Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem 

dachu; 

2.   Wymiana instalacjo c.o. i ciepłej wody; 

3.   Docieplenie ścian zewnętrznych i ich malowanie. 

4.   Wymiana drzwi drewnianych na parterze. 

Z budynku korzystają  przez cały rok, w godz. Od 6.00 do 

18.00 dzieci do lat trzech, ich rodzice/opiekunowie, 

pracownicy żłobka oraz podnajemcy (pracownicy 

przychodni zdrowia i pacjenci). 

400 000,00 zł 

N 

Przeprowadzone prace podniosą atrakcyjności 

wizualną placówki, poprawią komfort i standard 

higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. Jednakże zgodnie z zarządzeniem 

nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 

stycznia 2018 roku oraz załącznikiem nr 1, w 

przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na 

określonym terenie, musi on stanowić teren, na 

którym gmina albo powiat może zgodnie z prawem 

wydatkować środki. Przedmiotowa nieruchomość 

zlokalizowana jest na działce nr 99/14, która 

stanowi własność Gminy Miasto Łódź, oraz na 

działkach nr 99/6,99/8, 99/7, 99/9, 99/11,99/12, 

których właścicielami są osoby fizyczne. Mając 

400 000,00 zł 
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powyższe na uwadze, iż działki należą do osób 

fizycznych, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

UMŁ wydaje opinię negatywną w przedmiotowej 

sprawie. 

98.  
WZiSS 

G0120GO 

Aranżacja ogródka warzywnego dla mieszkańców 5 

DPS. 

UL. Podgórna 2/14. 

Aranżacja ogródka warzywnego pozwoli mieszkańcom 

placówki na atrakcyjne i pożyteczne spędzanie wolnego 

czasu. Odbiorcą zadania będą mieszkańcy 5 DPS. 

Planowany jest zakup szklarni ogrodowej i jej 

wyposażenia, a także nasadzeń i środków do ich ochrony i 

pielęgnacji. 

Zadanie będzie dostępne dla mieszkańców placówki. 

15 400,00 zł 

P 

Do zadań DPS, oprócz świadczenia usług 

opiekuńczych oraz zapewnienia podstawowych 

usług bytowych, należy również świadczenie usług 

wspomagających polegających m. in. na 

umożliwieniu mieszkańcom udziału w terapii 

zajęciowej, ich aktywizowaniu oraz podnoszeniu 

ich sprawności. Realizacja zadania umożliwi 

objęcie mieszkańców placówki programem 

nowatorskiej metody terapii zajęciowej - 

hortiterapii, dedykowanej w szczególności osobom 

przewlekle psychicznie chorym. 

15 400,00 zł 

99.  
WZiSS 

G0195CD 

Nowoczesna rehabilitacja na miarę xxi wieku w 

przychodni przy ul. Leczniczej 6.Miejskie Centrum 

Medyczne im. Dr K. Jonschera, ul. Milionowa 14 filia - 

Przychodnia „Lecznicza" , ul. Lecznicza 6.  

Zadanie ma na celu modernizację i doposażenie w 

nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, zestawy komputerowe i 

drukarki Zakładu Rehabilitacji w przychodni przy ul. 

Leczniczej 6. Inwestycją zadania byłyby gruntowne prace 

remontowo-budowlane i instalacyjne w celu dopasowania 

infrastruktury zakładu do nowoczesnych standardów oraz 

zakup niezbędnego sprzętu zabiegowego, w tym 

nowoczesnych i nowatorskich urządzeń do fizykoterapii i 

kinezyterapii w celu podniesienia poziomu udzielanych 

świadczeń. 

918 000,00 zł 

P 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera 

w Łodzi dąży do systematycznego i ciągłego 

podnoszenia jakości oferowanych usług 

medycznych. Przeprowadzone prace inwestycyjne 

podniosą atrakcyjności wizualną placówki, 

poprawią komfort i standard higieniczny oraz 

bezpieczeństwo osób z niej korzystających. 

Natomiast zakup nowoczesnego sprzętu 

rehabilitacyjnego podniesie standard świadczonych 

usług, wpłynie na zwiększenie efektywności 

zabiegów oraz zapewni kompleksową opiekę nad 

pacjentem przychodni. 

918 000,00 zł 
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ogólnodostępny. 

100.  
ZLM 

B0009LA 

Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki. 

Ul. Łagiewnicka 312 (róg ul. Kuropatwiej). 

Budowa placu zabaw na Osiedlu Łagiewniki, 

obejmującego urządzenia zabawowe typu wieże z 

mostkiem i zjeżdżalnią, oraz sprawnościowe takie jak tuby, 

pomosty linowe czy trapy wspinaczkowe. Plac zabaw 

będzie uzupełniony dodatkowym wyposażeniem, takim 

jak: dwie ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. 

Ogólnodostępne. 

210 000,00 zł 

P 

Utworzenie placu zabaw pozytywnie wpłynie na 

rozwój ruchowy dzieci oraz pozwoli 

na integrację rodzin w wymiarze 

wielopokoleniowym. Jest to inwestycja bardzo 

oczekiwana przez okolicznych mieszkańców. 

237 000,00 zł 

101.  
ZLM 

B0178BD 

Budżet dla zabytków - ratujemy kamienicę przy ul. 

Franciszkańskiej 10 - dokumentacja i zabezpieczenie 

budynku. 

Jedna z niewielu zachowanych na Bałutach "detalowych" 

kamienic, ozdobiona gryfami, przy ul. Franciszkańskiej 10 

(nr działki B47-410/1). 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji 

konserwatorskiej wraz z badaniami dla elewacji i klatki 

schodowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 10 oraz 

zabezpieczenie jej przed dalszą dewastacją, osypywaniem 

się tynków i dekoracji sztukatorskich. 

Ogólnodostępne. 

25 000,00 zł 

P 

Budynek jest ważnym elementem dziedzictwa 

architektonicznego naszego miasta i doskonale 

wpisuje się w pejzaż urbanistyczny Łodzi. 

Przywrócenie mu dawnej świetności jest istotne z 

punktu widzenia estetyki, bezpieczeństwa i 

pamięci minionej epoki. Korzystne jest 

przywracanie godnego stanu w naszym mieście 

miejscom o niepowtarzalnym klimacie 

historycznym, z którymi będzie kojarzona 

Łódź a mieszkańcy będą mogli się z nimi 

utożsamiać. 

75 400,00 zł 
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102.  
ZLM 

B0179BZ 

Budżet dla zabytków - ratujemy secesyjną willę przy ul. 

Okulickiego 23 - dokumentacja i zabezpieczenie 

budynku. 

Secesyjna willa rodziny Bennichów przy ul. Okulickiego 

23, zbudowana w latach 1903-1904 według projektu 

znanego łódzkiego architekta Dawida Landego (nr działki 

B3-32/1). 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji 

konserwatorskiej wraz z badaniami dla elewacji i wnętrz 

budynku przy ul. Okulickiego 23 oraz zabezpieczenie go 

przed dalszą dewastacją, osypywaniem się tynków i 

dekoracji sztukatorskich. 

Ogólnodostępne. 

35 000,00 zł 

P 

Budynek jest ważnym elementem dziedzictwa 

architektonicznego naszego miasta i doskonale 

wpisuje się w pejzaż urbanistyczny Łodzi. 

Przywrócenie mu dawnej świetności jest istotne z 

punktu widzenia estetyki, bezpieczeństwa i 

pamięci minionej epoki. Korzystne jest 

przywracanie godnego stanu w naszym mieście 

miejscom o niepowtarzalnym klimacie 

historycznym, z którymi będzie kojarzona 

Łódź a mieszkańcy będą mogli się z nimi 

utożsamiać. 

63 000,00 zł 

103.  
ZLM 

B0211BC 

Pnącza na Zachodniej. 

Limanowskiego 15 i 15 a. 

Wymiana zrujnowanego frontowego ogrodzenia posesji 

Limanowskiego 15 i posadzenie przy nim pnączy - 

wiciokrzew zaostrzony - 4 szt.( ogrodzenie systemowe 

panelowe z siatki zgrzewanej ocynk. - 4 przęsła+ 

systemowa podmurówka chroniąca posadzone rośliny od 

strony chodnika). 

Ogólnodostępne. 

2 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę podwórza i 

stworzy przyjazny klimat mieszkańcom. 

6 000,00 zł 

104.  
ZLM 

P0145SP 

Budżet dla zabytków – ratujemy kamienicę przy ul. 

Strzelców Kaniowskich 12 – dokumentacja i 

zabezpieczenie budynku. 

Kamienica z bogatą ornamentyką i jedynymi w Łodzi 

tygrysami na elewacji - ul. Strzelców Kaniowskich 12 (nr 

działki P9-296). 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji 

konserwatorskiej wraz z badaniami dla elewacji, prześwitu 

bramnego i klatki schodowej, kamienicy przy ul. Strzelców 

25 000,00 zł 

P 

Budynek stanowi ważną część dziedzictwa 

architektonicznego naszego miasta i doskonale 

wpisuje się w pejzaż urbanistyczny Łodzi. 

Przywrócenie mu dawnej świetności jest istotne z 

punktu widzenia estetyki, bezpieczeństwa i 

pamięci minionej epoki. Korzystne jest 

przywracanie godnego stanu miejscom o 

niepowtarzalnym klimacie historycznym, z 

90 000,00 zł 
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Kaniowskich 12 oraz zabezpieczenie jej przed dalszą 

dewastacją, osypywaniem się tynków i dekoracji 

sztukatorskich. 

Zadanie ogólnodostępne całą dobę. 

którymi będzie kojarzona Łódź, a mieszkańcy będą 

mogli się z nimi utożsamiać. 

105.  
ZLM 

P0146SP 

Budżet dla zabytków – ratujemy kamienicę przy ul. 

Legionów 72 – dokumentacja i zabezpieczenie 

budynku. 

Kamienica z bogatą ornamentyką przy ul. Legionów 72 (nr 

działki P9-197). 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji 

konserwatorskiej wraz z badaniami dla elewacji, prześwitu 

bramnego i klatki schodowej, kamienicy przy ul. 

Legionów 72 oraz zabezpieczenie jej przed dalszą 

dewastacją, osypywaniem się tynków i dekoracji 

sztukatorskich. 

Zadanie ogólnodostępne całą dobę. 

30 000,00 zł 

P 

Budynek stanowi ważną część dziedzictwa 

architektonicznego naszego miasta i doskonale 

wpisuje się w pejzaż urbanistyczny Łodzi. 

Przywrócenie mu dawnej świetności jest istotne z 

punktu widzenia estetyki, bezpieczeństwa i 

pamięci minionej epoki. Korzystne jest 

przywracanie godnego stanu miejscom o 

niepowtarzalnym klimacie historycznym, z 

którymi będzie kojarzona Łódź, a mieszkańcy będą 

mogli się z nimi utożsamiać. 

99 000,00 zł 

106.  
ZLM 

W0038OJ 

Boisko wielofunkcyjne. 

przy ul. Wojewódzkiego stare boisko piłkarskie. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscu starego 

piaskowego boiska. 

Zadanie ogólnodostępne, przez cały rok w godzinach 

określonych w regulaminie boiska. 

460 000,00 zł 

N 

Pomimo celowości realizacji zadania otrzymało 

ono negatywną rekomendację z uwagi na opinię  

Biura Architekta Miasta i Wydziału Urbanistyki i 

Architektury UMŁ. Przedmiotowe zadanie jest  

niezgodne z założeniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr XX/460/15 z dn. 18.11.2015r. 

Przewiduje on na działce obejmującej teren boiska, 

strefę zieleni osiedlowej ogólnodostępnej  mającej 

pełnić funkcję izolacyjną. Według opinii w/w 

komórek organizacyjnych UMŁ zdanie nie wpisuje 

się w założenia MPZP. 

566 000,00 zł 

107.  
ZLM 

W0065OJ 

Mural na osiedlu Olechów. 

blok na ul. Ketlinga 23. 40 300,00 zł 
P 

Wykonanie muralu wpisuje się w akcję "Łódź 99 000,00 zł 
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Wykonanie muralu na ścianie bocznej bloku. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

miastem murali" oraz uatrakcyjni, ożywi i doda 

walorów estetycznych osiedlu. 

108.  
ZLM 

W0127SW 

Budżet dla zabytków – ratujemy secesyjną willę przy 

ul. Kilińskiego 136 a – dokumentacja i zabezpieczenie 

budynku. 

ul. Kilińskiego 136 a, działka nr W-25-15/7. 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji 

konserwatorskiej wraz z badaniami dla elewacji i klatki 

schodowej zabytkowej secesyjnej willi przy ul. Kilińskiego 

136 a oraz zabezpieczenie jej przed dalszą dewastacją, 

osypywaniem się tynków i dekoracji sztukatorskich. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

40 000,00 zł 

P 

Budynek stanowi ważną część dziedzictwa 

architektonicznego naszego miasta i doskonale 

wpisuje się również w pejzaż urbanistyczny Łodzi. 

Przywrócenie mu dawnej świetności jest istotne z 

punktu widzenia estetyki, bezpieczeństwa i 

pamięci minionej epoki. Korzystne jest 

przywracanie godnego stanu, w naszym mieście, 

miejscom o charakterze historycznym, z którymi 

będzie kojarzona Łódź a mieszkańcy będą mogli 

się z z nimi utożsamić. 

76 000,00 zł 

109.  
ZLM 

W0132DL 

Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży 

przy Radzie Osiedla „Dolina Łódki” 

ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, 

pomieszczenie frontowe o pow. 66 m
2
, w skrzydle 

budynku od strony wschodniej. 

W budynku siedziby Rady Osiedla znajduje się 

niezagospodarowane pomieszczenie o powierzchni 66 m
2
, 

przeznaczone zgodnie z potrzebami jej mieszkańców na 

świetlicę osiedlową dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym, które wymaga wyposażenia w urządzenia 

sanitarne w łazience, powierzchnię podłogową, w tym 

pomieszczeniu oraz wyposażenie go w niezbędne meble 

oraz akcesoria, w skład których wchodzi: sprzęt sportowy, 

gry edukacyjne, sprzęt multimedialny. 

Zadanie ogólnodostępne przez cały rok w godzinach 

określonych w regulaminie świetlicy. 

20 040,00 zł 

P 

Utworzenie świetlicy osiedlowej w tym miejscu 

jest ważne ze względu na potrzeby wsparcia 

rodziców wychowujących dzieci.  Świetlica będzie 

spełniała zadanie integracyjne dla dzieci i 

młodzieży oraz stanowiła alternatywną formę 

spędzania wolnego czasu. Będzie również pełniła 

funkcję propagowania wśród młodego pokolenia i 

realizowania wydarzeń kulturalnych. Jest to 

inwestycja bardzo oczekiwana przez okolicznych 

mieszkańców z uwagi na to, iż w bliższej i dalszej 

okolicy nie istnieją żadne placówki mogące pełnić 

rolę opiekuńczo- wychowawczą. 

70 000,00 zł 
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110.  
ZLM 

W0135DL 

Założenie i wyposażenie Klubu Seniora "BESKIDZKA 

DOLINA" przy radzie Osiedla "Dolina Łódki" 

ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, 

pomieszczenie o pow. 65 m
2
. 

W budynku siedziby Rady Osiedla znajduje się 

niezagospodarowane pomieszczenie o powierzchni 65 m
2
, 

przeznaczone zgodnie z potrzebami i wnioskami 

mieszkańców, w tym i seniorów Osiedla Dolina Łódki i 

mieszkańców osiedli sąsiadujących idealnie nadający się 

na Klub Seniora, który wymaga wykonania prac 

wykończeniowych i jego wyposażenia w: urządzenia 

sanitarne w łazience, nawierzchnię podłogową w łazience i 

sali klubowej (ogólnodostępnej), zakup i montaż 

wyposażenia do pomieszczenia klubowego. 

Zadanie ogólnodostępne, przez cały rok w godzinach 

określonych w regulaminie klubu. 

22 500,00 zł 

P 

Utworzenie Klubu Seniora przy Radzie Osiedla 

jest ważne ze względu na potrzeby, licznej grupy, 

aktywnych życiowo seniorów zamieszkujących 

osiedle. Świetlica będzie spełniała zadanie 

integracji społecznej i międzypokoleniowej osób 

starszych oraz służyła ich wszechstronnej 

aktywizacji. Lokalizacja placówki, realizującej 

zadania organizacji różnych form spędzania 

wolnego czasu, w tym miejscu jest szczególnie 

cenna z uwagi na brak w okolicy miejsc pełniących 

podobne funkcje. Dlatego jest to inwestycja bardzo 

oczekiwana przez okolicznych mieszkańców. 

60 000,00 zł 

111.  
ZLM 

W0158SW 

REWITALIZACJA PODWÓRZA PRZY 

TARGOWEJ 73,77,79. 

Targowa 73. 77, 79. 

Rewitalizacja podw6rza która polega na : 

-wykonaniu powierzchni utwardzonych takich jak: 

chodniki (754 m
2
), droga dojazdowa do garażów z 

miejscami parkingowymi (1137 m
2
)                                                                 

-wykonaniu terenów zieleni niskiej (726 m
2
)                                                     

-wykonanie placu zabaw                                                                                

-postawieniu mebli miejskich oraz śmietników i 

elementów małej architektury                                                         

-nasadzeniu 26 drzew typu - żywotnik amerykański. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

734 180,00 zł 

P 

Rewitalizacja podwórza uzasadniona jest ze 

względu na bezpieczeństwo mieszkańców, 

poprawę jakości ich życia i zaspokajania potrzeb 

ich integracji. Proponowane zadanie zlokalizowane 

jest w środku zabytkowej tkanki urbanistycznej 

należącej do terenów fabryki Grohmana. 

Realizacja zadania będzie zgodna z programem 

rewitalizacji obszarów zabytkowych Łodzi. 

410 000,00 zł 
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112.  
ZLM 

S0019WS 

Skwer/Park Kieszonkowy na Wierzbowej. 

ul. Wierzbowa 16 A. 

Zieleń i mała architektura w miejscu po zburzonej budce z 

olejami samochodowymi. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

27 000,00 zł 

P 

Skwer, stanowiący część podwórza otoczonego 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 

idealnie nadaje się na stworzenie miejsca 

wypoczynku i spotkań mieszkańców. Zadanie 

wpisuje się w program rewitalizacyjny miasta. 

30 000,00 zł 

113.  
ZLM 

S0051KA 

Nowy Pasaż (Woonerf) w Centrum Miasta! 

ul. Piotrkowska 102, działki nr: S6-233/3, S6-235/20. 

Projekt zakłada stworzenie nowego pasażu łączącego ul. 

Piotrkowską z Placem Komuny Paryskiej. Projektowany 

pasaż będzie jednocześnie przebiciem kwartałowym 

stylizowanym na łódzki Woonerf. W nowym pasażu 

powinny zostać przeprowadzone nasadzenia dużych drzew, 

krzewów oraz ustawienie małej architektury (ławki, leżaki, 

stoliki, huśtawki dla dorosłych). Pozostała część nowego 

pasażu może zostać wykorzystana do celów 

gastronomicznych, co spowoduje utworzenie unikatowego 

i niepowtarzalnego miejsca na łódzkiej mapie klubowo-

gastronomicznej! 

Zadanie ogólnodostępne. 

200 000,00 zł 

N 

Działka (235/20, obręb S-6) na której będzie 

realizowane zadanie jest własnością Skarbu 

Państwa a trwały zarząd sprawuje Łódzki Urząd 

Wojewódzki, dlatego Miasto Łódź nie może 

dysponować nieruchomością na cele budowlane 

oraz według przepisów ustawy o finansach 

publicznych nie może wydatkować środków z 

budżetu Miasta na ww. cel. Zgodnie z §1 pkt. nr 4  

Załącznika  Nr l do zarządzenia  Nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 2018r., 

zadanie nie może być finansowane ze środków 

budżetu obywatelskiego. 

200 000,00 zł 
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114.  
ZLM 

S0059KA 

Remont frontowych lokali użytkowych 1 U oraz 2 U 

przy ul. Abramowskiego 23 z przeznaczeniem na 

świetlicę środowiskową. 

lokale 1 U oraz 2 U przy ul. Abramowskiego 23. 

Remont pustych, frontowych lokali użytkowych przy ul. 

Abramowskiego 23 / 1 U oraz 2 U z przeznaczeniem na 

świetlicę środowiskową. 

Zadanie ogólnodostępne przez cały rok w godzinach 

określonych w regulaminie świetlicy. 

100 000,00 zł 

N 

Utworzenie świetlicy środowiskowej w tym 

miejscu jest szczególnie ważne ze względu na duże 

potrzeby lokalnych mieszkańców na wsparcie ze 

strony Miasta. Miejsce to pozytywnie wpłynęłoby 

na rozwój dzieci i młodzieży zagrożonej 

patologiami oraz pozwoliłoby na integrację rodzin 

w wymiarze wielopokoleniowym. Jednakże z 

uwagi na brak wskazania przez autora zadania 

stowarzyszenia, organizacji itp. która objęłaby 

patronat, w celu podejmowania działań 

pozyskiwania środków finansowych na 

funkcjonowanie placówki, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że świetlica mogłaby nie 

rozpocząć działalności. Środki na 

działalność tego typu miejsc przydzielane są w 

drodze konkursów i musi istnieć podmiot, który 

byłby zaangażowany w przystępowaniu do nich. 

Ponadto autor zadania, mimo prób kontaktu 

telefonicznego i przez pocztę elektroniczną, nie 

udzielił wszystkich niezbędnych informacji 

potrzebnych (m. in. inf. dot. wyposażenia 

świetlicy) co w świetle §9, rozdz. 3 zasad budżetu 

obywatelskiego w Mieście Łodzi, jest podstawą do 

przerwania procedowania. Z powyższych przyczyn 

rekomendacja dla zadania jest negatywna. 

270 000,00 zł 



82 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

115.  
ZLM 

S0062KA 

Budżet dla zabytków - ratujmy kamienicę przy 

Piotrkowskiej 219 - dokumentacja i zabezpieczenie 

fasady i klatki schodowej. 

kamienica Józefa Johna przy ul. Piotrkowskiej 219 (nr 

działki S8-40/1). 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji 

konserwatorskiej wraz z badaniami dla klatki schodowej 

zabytkowej kamienicy Józefa Johna przy ul. Piotrkowskiej 

219 oraz zabezpieczenie jej  przed dalszą dewastacją. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

25 000,00 zł 

P 

Budynek jest ważnym elementem dziedzictwa 

architektonicznego naszego miasta i doskonale 

wpisuje się w pejzaż urbanistyczny Łodzi. 

Przywrócenie mu dawnej świetności jest istotne z 

punktu widzenia estetyki, bezpieczeństwa i 

pamięci minionej epoki. Korzystne jest 

przywracanie godnego stanu w naszym mieście 

miejscom o niepowtarzalnym klimacie 

historycznym, z którymi będzie kojarzona Łódź a 

mieszkańcy będą mogli się z nimi utożsamiać. 

50 000,00 zł 

116.  
ZLM 

S0079WS 

Na Osiedlu Radiostacja - wymiana nawierzchni, 

rekultywacja zieleni, parkingi dla rowerów. 

ul. Tkacka 12/14. 

Wymiana zdegradowanej i zniszczonej nawierzchni 

chodników i podjazdów, realizacja nasadzeń zieleni oraz 

wykonanie stojaków na rowery dla mieszkańców. Prace 

polegać będą na demontażu istniejących zniszczonych płyt 

betonowych i zastąpieniu ich nową nawierzchnią z kostki 

betonowej. Przewiduje się przebudowę zjazdu drogowego 

z ul. Tkackiej, nasadzenie drzew w ul. Solskiego (w tym w 

miejscu usuniętych) oraz montaż 2 lub 3 stojaków dla 

rowerów obok wejścia do klatki schodowej. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

235 000,00 zł 

P 

Parking, stanowiący część podwórza przed 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, jest w 

znacznym stopniu zdegradowany i aby zapewnić 

bezpieczeństwo korzystania z niego należy 

wykonać gruntowny remont. Posadzenie drzew 

wzdłuż ulicy Solskiego poprawi estetykę oraz 

warunki zdrowotne i klimatyczne osiedla. 

255 000,00 zł 
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117.  
ZLM 

G0093RO 

Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do garaży 

od ul. Cieszyńskiej 41. 

ul. Cieszyńska 41. 

Wyrównanie drogi dojazdowej od ul. Cieszyńskiej i 

utwardzenie jej. 

Ogólnodostępny. 

25 000,00 zł 

N 

Teren na którym będzie realizowane zadanie 

pozostaje w użytkowaniu wieczystym właścicieli 

garaży. Użytkownikami wieczystymi działki nr 

4/66 , ul. Cieszyńska 41  są osoby fizyczne, 

dlatego Miasto Łódź nie może dysponować 

nieruchomością na cele budowlane oraz według 

przepisów ustawy o finansach publicznych nie 

może wydatkować środków z budżetu Miasta na 

ww. cel. Zgodnie z § 3    Załącznika   Nr l do 

zarządzenia Nr 7646/VII/l8 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r., zadanie nie może 

być finansowane ze środków budżetu 

obywatelskiego. 

25 000,00 zł 

118.  
ZLM 

G0163GO 

Budżet dla zabytków - ratujemy willę przy ul. 

Kilińskiego 243 - dokumentacja i zabezpieczenie 

budynku. 

Willa Rafała Meissnera przy ul. Kilińskiego 243 (nr dziatki 

G4-309). 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji 

konserwatorskiej wraz z badaniami dla elewacji i wnętrz 

budynku przy ul. Kilińskiego 243 oraz zabezpieczenie go 

przed dalszą dewastacją. 

Ogólnodostępny. 

40 000,00 zł 

P 

Budynek jest ważnym elementem dziedzictwa 

architektonicznego naszego miasta i 

doskonale wpisuje się w pejzaż urbanistyczny 

Łodzi. Przywrócenie mu dawnej świetności jest 

istotne z punktu widzenia estetyki, bezpieczeństwa 

i pamięci minionej epoki. Korzystne jest 

przywracanie godnego stanu w naszym mieście 

miejscom o niepowtarzalnym klimacie 

historycznym, z którymi będzie kojarzona 

Łódź a mieszkańcy będą mogli się z nimi 

utożsamiać. 

68 000,00 zł 

119.  
ZLM 

L0002 

Piękny Grembach - modernizacja otoczenia osiedla 

tkaczy. 

Ul. Czechosłowacka 5. 

Zadanie obejmuje modernizację otoczenia osiedla 

mieszkaniowego Grembach, w tym wyrównanie terenu i 

1 800 000,00 zł 

P 

Osiedle Grembach jest obiektem wpisanym do 

gminnej ewidencji zabytków i dlatego jego 

modernizacja wpisuje się w politykę rewitalizacji 

miasta. Ze względu na dużą degradację tego terenu 

1 907 000,00 zł 
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budowę alejki w centralnym miejscu osiedla, budowa 

chodnika, miejsc wypoczynkowych, budowa placu zabaw, 

wytyczenie miejsc parkingowych oraz wymianę bramy 

wjazdowej i montaż szyldu: witamy na Grembachu. Na 

terenie osiedla powinna stanąć tablica pamiątkowa 

opisująca historię osiedla. 

Ogólnodostępny 

i jego walory historyczne celowe jest podjęcie 

działań rewitalizacyjnych. Nie bez znaczenia jest 

też fakt, iż powyższe działania zwiększą 

komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców oraz 

umożliwią im pełniejszą integrację społeczną. 

120.  
ZLM 

L0115 

Dumna Łódź - mural upamiętniający nadanie praw 

miejskich. 

Kamienica przy ul. Zachodniej. 

Stworzenia muralu upamiętniającego nadanie praw 

miejskich Łodzi przez króla Władysława Jagiełłę w 1423 r. 

Koszty realizacji zadania uwzględniają opłacenie artystów, 

wykonawców oraz materiały budowlane.  

  

30 000,00 zł 
  

  
  

121.  
ZLM 

L0134 

Zajezdnia Muzealna Brus - plac pojazdów 

zabytkowych. 

Zajezdnia Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 115. 

Zadanie polega na stworzenie przestrzeni do wygodnego 

eksponowania i zwiedzania zabytkowych autobusów 

stacjonujących w Zajezdni Muzealnej Brus oraz do 

organizacji różnych wydarzeń, jak zloty czy rajdy 

pojazdów zabytkowych. Zadanie będzie polegać na 

uporządkowaniu i utwardzeniu płytami ażurowymi 

błotnistego placu, na którym obecnie są pokazywane 

zabytkowe autobusy i odbywają się rajdy zabytkowych 

samochodów. Powstanie też infrastruktura dla przyszłej 

wystawy wiat przystankowych. 

Ogólnodostępny 

500 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania umożliwi profesjonalne 

przygotowanie miejsca do eksponowania 

zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej i 

wiat przystankowych. Zajezdnia Muzealna Brus 

oprócz swoich walorów historycznych jest też 

miejscem organizowania wydarzeń kulturalnych a 

wykonanie prac będących przedmiotem wniosku 

wpisuje się w szeroko zakrojoną akcję 

przywracania dawnej świetności obiektowi dawnej 

infrastruktury komunikacyjnej naszego miasta. 

864 000,00 zł 
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122.  
ZLM 

L0136 

Mural z Arturem Rubinsteinem - naprawa! 

Skrzyżowanie ulic: Traugutta i Sienkiewicza. 

Jeden z najpiękniejszych łódzkich murali został 

zdewastowany! W dolnej części wielkoformatowego 

obrazu jest widoczne graffiti o niskich walorach 

estetycznych. Projekt zakłada usuniecie nielegalnego 

graffiti i przywrócenie dawnego blasku obrazowi 

namalowanemu przez brazylijskiego artystę - Eduadro 

Kobra. 

  

10 000,00 zł 
  

  
  

 


