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Zestawienie zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019  

na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 14 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.  
WZKiB 

B0010LA 

Strażak XXI wieku - zakup nowoczesnych ubrań specjalnych 

do działań  ratowniczo - gaśniczych. 

Ochotnicza Straż Pożarna Łódź- Łagiewniki, ul. Pszczelna 84. 

Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych oraz 10 par rękawic 

specjalnych stanowiących wyposażenie osobiste strażaków -

ratowników podczas akcji ratowniczo- gaśniczych i miejscowych 

zagrożeń na terenie miasta Łodzi. 

Nie dotyczy. 

51 000,00 zł 

P 

Ubrania specjalne są niezbędnym elementem 

umundurowania ochronnego, 

zabezpieczającego strażaków, biorących 

bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-

gaśniczych, przed szkodliwym dla zdrowia 

działaniem czynników zewnętrznych oraz 

niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. Rękawice ochronne 

stanowią niezbędne uzupełnienie tego 

rodzaju ubrań. 

51 000,00 zł 

2.  
WZKiB 

W0042MI 

Pierwsza pomoc w Mileszkach. 

OSP Łódź- Mileszki, Pomorska 406. 

Zakup automatycznego zewnętrznego defibrylatora wraz z całym 

niezbędnym wyposażeniem: dedykowaną szafką do 

przechowywania defibrylatora AED, tabliczek kierunkowych, 

tablicy informacyjnej, algorytmu postępowania z AED. Ponadto 

zakupiony zostanie przenośny zestaw do pierwszej pomocy typu 

B. Sprzęt zostanie umieszczony w budynku OSP Łódź - Mileszki. 

Nie dotyczy. 

7 250,00 zł 

P 

Posiadanie sprzętu ratującego życie w 

postaci defibrylatora i umieszczenie go w 

siedzibie szkoły jest projektem w pełni 

zasadnym. Szkoła na osiedlu Mileszki jest 

miejscem, gdzie koncentruje się życie 

lokalnej społeczności (np. wielofunkcyjne 

osiedlowe boisko). Fakt, że zarówno 

członkowie OSP jak i kadra pedagogiczna 

szkoły ukończyła podstawowy kurs 

udzielania pierwszej pomocy (obsługa 

defibrylatora) jest istotnym czynnikiem 

powodzenia przedsięwzięcia. 

7 250,00 zł 
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3.  
WZKiB 

W0188ST 

Wyposażona w specjalistyczny sprzęt OSP Łódź-Sikawa 

gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

OSP Łódż-Sikawa, ul. Janosika 158. 

Projekt dotyczy doposażenia jednostki OSP Łódź-Sikawa w 

sprzęt i umundurowanie niezbędne do ratowania życia i mienia 

ludzkiego. 

Nie dotyczy. 

114 500,00 zł 

P 

Posiadanie zestawu sprzętu do ratownictwa 

drogowego zwiększy możliwości OSP Łódź-

Sikawa w udzielaniu pomocy 

poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych. Środki ochrony 

indywidualnej strażaków ulegają 

uszkodzeniom podczas akcji ratowniczo-

gaśniczych. Nowe i kompletne 

umundurowanie bojowe strażaków 

ochotników zapewni im bezpieczne i 

sprawne działanie. 

114 500,00 zł 

4.  
WZKiB 

G0024NN 

Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP  

Łódź-Łaskowice. 

OSP, ul. Łaskowice 180. 

Zestaw ratownictwa drogowego LUKAS jest niezbędnym 

sprzętem do ratowania życia osób poszkodowanych w 

wypadkach drogowych. W skład zestawu wchodzą: 

- agregat hydrauliczny P630 SG z funkcją Turbo 

- rozpieracz ramieniowy SP 333 

- nożyce hydrauliczne S 312 

- wąż przedłużający 5 m-2 szt. Dodatkowe wyposażenie: 

- mini nożyce S120                                                                                

- rozpieracie kolumnowe - 2 szt. R 420, R 422 

- zestaw łańcuchów KSV11                                                                

- wspornik progowy LRS120-2szt.                                                      

- zestaw podpór PT                                                                                                     

- podkłady i kliny LSSI służące do bezpiecznej stabilizacji 

pojazdów 

- akcesoria m.in: zestaw do szyb, osłony na poduszki powietrzne, 

maty wielofunkcyjne, pokrowce ochronne. 

100 000,00 zł 

P 

Uzasadnieniem rekomendacji jest 

usytuowanie siedziby jednostki OSP Łódź -

Laskowice w bliskim sąsiedztwie trasy S - 14 

Bis oraz planowanej budowy trasy S - 14 

(zachodnia obwodnica Łodzi). Jest to obszar 

na którym jednostka może być dysponowana 

przez Państwową Straż Pożarną do 

prowadzenia działań ratowniczych. Sprzęt w 

postaci zestawu ratownictwa drogowego 

LUKAS z dodatkowym wyposażeniem 

zwiększy możliwości Ochotniczej Straży 

Pożarnej Łódź - Laskowice w likwidacji 

skutków wypadków komunikacyjnych i 

pomocy ich ofiarom. 

100 000,00 zł 
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Pozyskany specjalistyczny sprzęt będzie wykorzystywany przez 

jednostkę OSP Łódź-Łaskowice niezależnie od pory dnia, w 

każdym przypadku, w którym zajdzie potrzeba ratowania osób. 

Odpowiednio przeszkoleni strażacy, w każdej chwili gotowi są 

do wyjazdu do zdarzenia. 

5.  
WZKiB 

P0103ZL 

Pojazd przystosowany do ratownictwa poszukiwawczo-

technicznego dla OSP Nowe Złotno. 

Ul. Płatowcowa 8. 

Zakup i przystosowanie dziewięcioosobowego pojazdu o 

dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony typu "bus" do 

przewozu osób z pojemną przestrzenią bagażową. 

Przystosowanie pojazdu polegałoby na jego oznakowaniu według 

wytycznych straży pożarnej, wyposażenie pojazdu w radiotelefon 

przewoźny cyfrowy oraz zamontowaniu sygnalizacji świetlno-

dźwiękowej przeznaczonej do pojazdu uprzywilejowanego. 

Nie dotyczy. 

160 000,00 zł 

P 

Zakup samochodu i przystosowanie go do 

potrzeb ratownictwa poszukiwawczo-

technicznego pozwoli na aktywizację 

jednostki OSP Nowe Złotno, zasłużonej 

historycznie dla bezpieczeństwa pożarowego 

miasta Łodzi oraz wykorzystanie 

przedszkolnych i przygotowanych do działań 

ratowniczych jej członków. Powstanie nowej 

grupy ratowniczej na obrzeżach miasta 

wpłynie pozytywnie na aktywizację 

lokalnego środowiska w zakresie działalności 

na rzecz społeczności lokalnej. Z uwagi na 

lokalizację stanowiła będzie ponadto 

naturalne zaplecze dla Jednostki ratowniczo-

Gaśniczej nr 9 PSP w Łodzi. 

160 000,00 zł 

6.  
WZKiB 

P0205KR 

Wyposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia w przyczepę do 

zabezpieczenia zdarzeń masowych. 

Ul. Retkińska 129. 

Projekt zakłada zakup przyczepy samochodowej, wyposażonej w 

sprzęt niezbędny do zabezpieczenia zdarzeń masowych tj. 

karambole drogowe, wypadki w trakcie imprez masowych, 

pożary przemysłowych budynków kubaturowych czy też 

katastrofy naturalne. Pozwala na zorganizowanie szpitala 

polowego lub widocznej i chronionej strefy dla osób 

poszkodowanych, w której mogą działać ratownicy/lekarze 

66 000,00 zł 

P 

Komenda Miejska PSP w Łodzi wydała 

pozytywną opinię w sprawie zakupu ww. 

sprzętu dla OSP Łódź Retkinia. Pismo 

MR.0120.11.2018.ML z dnia 18.04.2018 r. 

65 644,00 zł 
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systemu ratownictwa. Dodatkowo może stanowić element 

zabezpieczenia medycznego imprez masowych. 

Nie dotyczy. 

7.  

WZKiB 

L0019 

Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo - 

gaśniczy dla OSP Łódź - Łagiewniki. 

Teren całego miasta Łodzi. 

Zadanie polega na zakupie lekkiego samochodu ratowniczo - 

gaśniczego, który będzie dysponowany do działań ratowniczo - 

gaśniczych na terenie miasta Łodzi. 

Ogólnodostępny 

310 000,00 zł 

P 

Pozyskanie nowoczesnego lekkiego 

samochodu  ratowniczo-gaśniczego wpłynie 

znacząco   na   poprawę   stanu   

bezpieczeństwa   pożarowego przylegającego   

do OSP-Łagiewniki Lasu Łagiewnickiego 

(jednego z największych kompleksów 

leśnych w Europie w granicach miasta) oraz 

całego miasta. OSP-Łagiewniki jest 

włączona do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, co stawia wyższe 

wymagania techniczne dla samochodów i 

sprzętu, w jaki tego typu jednostka powinna 

być wyposażona. OSP-Łagiewniki jest 

jednostką, która brała udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych w 2015 r. - 73, w 

2016 r. - 120 oraz 2017 r. - 173. 

310 000,00 zł 

8.  

WZKiB 

L0160 

Zakup elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego na 

potrzeby OSP Łódź Retkinia. 

Teren Miasta Łodzi. 

Projekt zakłada zakup elektrycznego narzędzia combi- nożyco-

rozpieracza firmy Lukas. Sprzęt do ratownictwa technicznego, 

wykorzystywany jest najczęściej przy wypadkach 

komunikacyjnych w celu utworzenia dojścia do osób 

poszkodowanych, które zostały uwięzione w pojazdach. 

Nie dotyczy 

48 000,00 zł 

P 

Sprzęt wykorzystywany będzie przez 

przeszkolonych druhów OSP Łódź Retkinia 

w trakcie wypadków komunikacyjnych i 

innych zdarzeń. Zrealizowanie zakupu 

przyczyni się do zwiększenia wyposażenia 

technicznego OSP Łódź Retkinia, a tym 

samym wzmocni operacyjne zabezpieczenie 

miasta. 

48 000,00 zł 
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9.  

WZKiB 

L0162 
Pojazd wsparcia technicznego - zakup Busa osobowego dla 

OSP Łódź Mikołajew. 

OSP Łódź Mikołajew ul. Pionowa 18. 

Zadanie polega na zakupie Busa osobowego - 9 osobowego wraz 

z wyposażeniem specjalistycznym (min. Oznakowanie strażackie, 

akcesoria strażackie). Bus musi posiadać pojemną przestrzeń 

bagażową do przewozu (min. specjalistycznego sprzętu 

strażackiego). Pojazd będzie przystosowany i oznakowany wg 

wytycznych Straży Pożarnej oraz wyposażony w radiotelefon 

cyfrowy. Pojazd będzie posiadał sygnalizację świetlno - 

dźwiękową zgodną z specyfikacją pojazdów uprzywilejowanych. 

Nie dotyczy 

156 000,00 zł P 

Zadaniem pojazdu jest ułatwienie służbom 

pożarniczym działań na terenie całego 

miasta, a w szczególnych sytuacjach całego 

województwa. Pojazd umożliwi dowiezienie 

do miejsca zdarzenia dodatkowych sił i 

środków, udział w manewrach i szkoleniach 

pożarniczych. Będzie również 

wykorzystywany podczas szkoleń i 

działalności edukacyjnej. Pojazd będzie w 

dyspozycji 24 godziny przez cały tydzień. 

Zrealizowanie zakupu przyczyni się do 

podniesienia gotowości bojowej OSP Łódź 

Mikołajew, a tym samym wzmocni 

operacyjne zabezpieczenie miasta. 

156 000,00 zł 
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10.  

WZKiB 

L0164 

Na ratunek szybko i sprawnie - zakup pilarek do drewna dla 

strażaków z OSP ORW Łódź. 

Całe miasto. 

W związku z nawałnicami, które w ubiegłych latach nawiedziły 

nasze miasto podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu profilu 

działalności o likwidacje skutków klęsk żywiołowych. 25 

ratowników posiada już przeszkolenie specjalistyczne 

dopuszczające do udziału w takich akcjach, brakuje nam tylko 

sprzętu. Zestawy odzieży ochronnej udało nam sie już pozyskać, 

niezbędnym jest jednak zakup zestaw 3 kompletów pilarek do 

drewna.  

Nie dotyczy 

9 800,00 zł 

P 

Dokonano korekty liczby kompletów pilarek 

z 3 do 2. Zrezygnowano z 1 kompletu 

pilarki ponieważ o OSP ORW Łódź 

wystąpiła o 1 pilarkę w ramach Funduszu 

Sprawiedliwości. Jednostka posiada 

przeszkolonych ratowników wyposażonych 

w odzież ochronną i samochody 

specjalistyczne, działa 24 godziny na dobę 

przez cały tydzień. Piły używane będą w 

czasie działań wymagających cięcia drzew 

podczas klęsk żywiołowych spowodowanych 

silnymi wiatrami, a także cięcia konstrukcji 

drewnianych podczas katastrof budowlanych, 

prac rozbiórkowych oraz prac na 

pogorzeliskach. Zrealizowanie zakupu 

przyczyni się do zwiększenia wyposażenia 

technicznego OSP ORW Łódź, a tym samym 

wzmocni operacyjne zabezpieczenie miasta. 

8 900,00 zł 

11.  

WZKiB 

L0165 

Na ratunek Łodzianom, nowym wozem! Zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczego-gaśniczego dla strażaków. 

Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Wiskitno, ul. Kolumny 312. 

Nasza jednostka podejmuje interwencje na terenie całego miasta. 

Zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego z kabiną 6-

osobową, zbiornikiem na wodę o pojemności min. 50001, 

znacznie usprawni nasze działania. Posiadany przez nas obecny 

pojazd, 35 letni samochód marki JELCZ jest w bardzo złym 

stanie technicznym i wymaga ciągłych napraw, a to z kolei 

znacznie destabilizuje budżet jednostki oraz utrudnia 

podejmowanie działań ratowniczych. 

Nie dotyczy 

1 100 000,00 

zł 

P 

OSP Łódź-Wiskitno posiada 35 letni ciężki 

wóz gaśniczy. Ze względu na zły stan 

techniczny wóz wymaga ciągłych napraw. 

Starania strażaków, aby utrzymać pojazd w 

należytym stanie nie przynoszą efektów, jego 

awaryjność ciągle rośnie i w pewnym okresie 

przez blisko pół roku wycofany był z 

prowadzenia działań. Stan techniczny 

znacząco utrudnia prowadzenie akcji 

gaśniczych. Jednostka bierze udział w 

akcjach gaśniczych i ratowniczych na terenie 

1 100 000,00 

zł 
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miasta. Nowy wóz zwiększy możliwości 

prowadzenia działań, również 

samodzielnych. Nowoczesna zabudowa 

pozwoli na lepsze wyposażenie w sprzęt. 

Pojazd będzie w dyspozycji 24 godziny przez 

cały tydzień. Zrealizowanie zakupu 

przyczyni się do podniesienia gotowości 

bojowej OSP Łódź-Wiskitno, a tym samym 

wzmocni operacyjne zabezpieczenie miasta. 

Nadmienić należy, że w okolicy jednostki 

powstaje strefa przemysłowa. 

12.  
WE  

B0048BC 

Powiększenie Parku przy Sędziowskiej. 

Park przy Sędziowskiej. 

Powiększenie terenu parku na ul. Sędziowskiej o tereny szkoły i 

działki wzdłuż ul. Brzózki przeznaczone pod drogę. Na działkach 

należy przeprowadzi prace dozwolone na nieuregulowanym 

terenie. Sprzątanie, nasadzenie drzew w miejscach nie 

kolidujących z przebiegiem drogi, usunięcie niebezpiecznych 

pozostałości ogrodzeń. Teren szkoły ma być zbyty przez miasto 

likwidacja gimnazjum przynależący do szkoły teren zielony 

powinien pozostać dostępny dla mieszkańców i włączony do 

terenu parku. 

W tej części osiedla nie ma dużo zieleni. Teren szkoły jest szansą 

na stworzenie przyjaznej przestrzeni dla wszystkich. Zakłada się 

postawienie placu zabaw przystosowanego również dla dzieci 

niepełnosprawnych. Nasadzenie drzew, postawienie ławek i 

koszy. Montaż furtki od ul. Łagiewnickiej i Stefana. 

50 000,00 zł 

N 

We wniosku jako miejsce realizacji zadania 

wskazano 31 działek z czego: 

7 działek jest w administrowaniu Wydziału 

Edukacji, 10 - w administrowaniu  Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, 6 działek w ZDiT, 

4 działki w Zarządzie Lokali Miejskich, a 

pozostałe to prywatni właściciele i Skarb 

Państwa. Wydział Edukacji nie planuje 

żadnych działań w budynku po wygaszanym 

gimnazjum i z chwilą zamknięcia szkoły 

przekaże budynek wraz z terenem do 

dyspozycji Miasta. Nie znamy więc dalszego 

przeznaczenia budynku, a co za tym idzie 

jego ewentualnego nowego gospodarza.   

Kierując się  zasadą, którą określa ustawa  z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), 

która w art. 44 ust. 3 określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

200 000,00 zł 
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dokonywane:  

1) w sposób celowy i oszczędny, z 

zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów,  

b) optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów;  

2) w sposób umożliwiający terminową 

realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

 wniosek  B0048BC  nie może uzyskać 

pozytywnej opinii. 

13.  
WE 

B0011RA 

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 122, 

ul. Jesionowa 38. 

SP 122, ul. Jesionowa 38. 

Celem zadania jest budowa 4 - torowej bieżni lekkoatletycznej z 

opcją skoku w dal oraz wydzielonego miejsca do gry w tenisa 

stołowego na boisku szkolnym. Prace obejmą podbudowę z 

wyrównaniem terenu wraz z odwodnieniem, położenie 

profesjonalnej nawierzchni poliuretanowej na bieżni, wytyczenie 

bieżni, budowę trybunek dla uczestników zajęć, ustawienie 

stołów betonowych do gry w tenisa stołowego na utwardzonej 

powierzchni, instalację dodatkowego oświetlenia. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły 

oraz okoliczni mieszkańcy. 

509 250,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pracy z 

młodzieżą, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć kultury fizycznej, pozwoli 

także na aktywne spędzanie czasu wolnego.   

509 250,00 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 

14.  
WE 

B0023BC 

Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101. 

ul. Wspólna 5/7. 

Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w 15 

laptopów, metalowy wózek na laptopy, 27 tabletów, 14 robotów 

Pfoton , urządzenie wielofunkcyjne, aktywny zestaw 

nagłaśniający i kamerę cyfrową. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i 

uczniowie szkoły. 

106 700,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki i 

możliwości techniczne w pracy z młodzieżą, 

pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć z 

wykorzystaniem najnowszych technologii 

komputerowych.  Przed dokonaniem 

zakupów realizator musi uzyskać akceptację 

Wydziału Informatyki UMŁ.  

106 700,00 zł 

15.  
WE 

B0031BD 

E-biblioteka w SP 58. 

Biblioteka w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 

Stworzenie centrum multimedialno - czytelniczego w bibliotece 

SP  58. Wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt 

komputerowy : 5 zestawów komputerowych, 26 tabletów. Zakup 

elektronicznego dostępu on- Linę do zasobów IBUK LIBRA. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i 

uczniowie SP 58. 

39 845,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę 

pomieszczeń  i warunki pracy dzieci  

i młodzieży, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć bibliotecznych oraz  

wpłynie na zainteresowanie uczniów 

czytelnictwem. Przed dokonaniem zakupów 

realizator musi uzyskać akceptację Wydziału 

Informatyki UMŁ.  

39 845,00 zł 

16.  
WE 

B0032BD 

Modernizacja pracowni komputerowej. 

Pracownia komputerowa w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 

Stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej składają się 

następujące prace: malowanie klasopracowni, zakup i montaż 

rolet okiennych, zakup stolików i krzeseł uczniowskich, biurka i 

krzesła dla nauczyciela, regału, zakup sprzętu komputerowego 

dla uczniów i nauczyciela: 25 komputerów stacjonarnych 

z oprogramowaniem, zakup 25 ekranów komputerowych i 25 

zestawów głośnikowych, zakup 25 klawiatur komputerowych i 

25 myszek, zakup tablicy interaktywnej, ekranu i projektor 

krótkoogniskowy, systemu nagłaśniającego, montaż i 

konfiguracja zakupionego sprzętu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły. 

98 200,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę 

pomieszczeń i warunki pracy uczniów, 

pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

lekcyjnych i zajęć dodatkowych z 

wykorzystaniem najnowszych technologii.  

Przed dokonaniem zakupów realizator musi 

uzyskać akceptację Wydziału Informatyki 

UMŁ.  

98 200,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 
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Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
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17.  
WE 

B0038RA 

Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku 

ZSO 4. 

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 

28. 

Generalny remont szatni szkolnej - wymiana podłogi, ławek, 

demontaż ścianek boksów, malowanie pomieszczeń szatni, zakup 

szafek. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice 

dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 

4. 

475 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa.  Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

500 000,00 zł 

18.  
WE 

B0039RA 

Parking na Stawowej. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28. 

Wykonanie 40 miejsc postojowych z ciągiem komunikacyjnym 

łączącym parking z budynkiem szkoły i przedszkola. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice 

dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

PM 146. 

100 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

105 000,00 zł 

19.  
WE 

B0040BC 

Budowa boiska wielofunkcyjne ogólnie dostępnego dla dzieci i 

młodzieży przy SP 54, ul. Wróbla 5. 

Teren istniejącego boiska przy SP 54 , ul. Wróbla 5. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego : wyodrębnione kolorami dwa 

boiska do koszykówki wraz z koszami, boisko do piłki ręcznej z 

bramkami, boisko do piłki siatkowej ze słupkami i siatką. 

Nawierzchnia boiska tartan lub trawa syntetyczna + ogrodzenia 

wysokie boczne + piłkochwyty. Przygotowanie terenu pod 

budowę: usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej z boisk, 

drenaż, ewentualne usunięcie jednego drzewa (topola), usunięcie 

istniejącej instalacji, słupów z tablicami do koszykówki. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 54 

650 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi standard szkoły, 

pozwoli na aktywne spędzanie czasu 

wolnego i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

sportowych.  Budowa boiska będzie możliwa 

jedynie na działce 197/29 w obrębie  B  - 46. 

Pozostałe działki wymienione we wniosku 

należą do Skarbu Państwa.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

750 000,00 zł 
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ID 
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Treść rekomendacji 
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oraz okoliczni mieszkańcy. standardu dostępności”. 

20.  
WE 

B0042RA 

Lodowisko całoroczne nowej generacji dla Radogoszcza i 

okolic. 

Zbieg ulic: Świtezianki, a Uśmiechu. 

Zbudowanie Całorocznego nowoczesnego lodowiska 

syntetycznego- wytworzonego z najnowszej generacji 

specjalistycznych tworzyw. Konstrukcja oparta jest na użyciu 

syntetycznych paneli, które są bardzo wytrzymałe na ścieranie i 

zużycie, a także są odporne na wysoką jak i bardzo niską 

temperaturę (od minus 35°C do aż plus 70°C) Przewidywana 

wielkość lodowiska to : 20 m x 15 m co daje nam 300 m
2
 

powierzchni użytkowej. Cała budowla będzie posiadała 

dodatkowo dach dzięki czemu moglibyśmy jeździć nawet 

podczas opadów deszczu, a ponadto poprzez oświetlenie 

halogenowe zabawa mogłaby potrwać do późnych godzin. Do 

naszego lodowiska dochodzi również montaż bocznych band jak 

i możliwość zakupu łyżew, które można będzie wypożyczać na 

miejscu. To całoroczne ekologiczne lodowisko nie potrzebuje 

jakichkolwiek instalacji chłodniczych, kilometrów rurek 

chłodzących, agregatów zużywających olbrzymie ilości energii 

elektrycznej do chłodzenia, czy też drogiej maszyny do 

pielęgnacji lodu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać mieszkańcy Łodzi. 

500 203,00 zł 

N 

Zgłoszony wniosek odnosi się do działek, 

które w    obecnym kształcie nie spełniają 

wymogów technicznych do umiejscowienia 

na nich lodowiska. Położone są na terenie 

podmokłym ( zasypane glinianki ) i w 

związku z tym generują dodatkowe wysokie 

koszty przygotowania terenu. W przypadku 

realizacji zadania jedynym miejscem 

parkowania samochodów osób 

korzystających z lodowiska jest ciąg pieszo - 

jezdny wzdłuż Alei Uśmiechu, co stanowi 

poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczniów uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej nr 184. Analizując 

dotychczasowe zainteresowanie Łodzian 

lodowiskami ( na przykładzie MOSiR ) 

można zaobserwować, że zainteresowanie to 

rośnie w sezonie zimowym i maleje wraz ze 

wzrostem temperatury na dworze. Z kolei na 

lodowiskach przenośnych zainteresowanie 

było zawsze poniżej oczekiwań.   Opinia nt. 

tego rodzaju lodowisk - zamieszczona na 

stronie z poradami i opiniami dla łyżwiarzy 

http://www.kieruneklod.pl/68/ - mówi: 

„Zatem czy lodowisko syntetyczne może być 

dobrą alternatywą dla łyżwiarza lub 

chociażby uzupełnieniem zimowego 

treningu? Chyba nie do końca, bo zbyt dużo 

jest ograniczeń i różnic w stosunku do jazdy 

1 080 203,00 

zł 
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po prawdziwym lodzie. Rekomendacją dla 

wszystkich niemających dostępu do 

prawdziwych lodowisk są raczej rolki,  bo 

różnica między płozami, a kółkami wydaje 

się mniej istotna, niż między lodem, a 

syntetyczną powierzchnią "; Biorąc pod 

uwagę powyższą opinię oraz roczny koszt 

utrzymania obiektu w granicach  120000 zł   

-150 000 zł propozycja wybudowania 

lodowiska   nie może być uznana za zgodną z 

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), 

która w art. 44 ust. 3 określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad: a) 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów, b) optymalnego doboru metod i 

środków służących osiągnięciu założonych 

celów; 2) w sposób umożliwiający 

terminową realizację zadań; 3) w wysokości i 

terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań; Biorąc pod 

uwagę zapisy ustawy o finansach 

publicznych wniosek B0042RA nie może 

uzyskać pozytywnej opinii.  
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21.  
WE 

B0046RA 

Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. 

PM  231 ul. Syrenki 19 a. 

Dziennie wydajemy około 1000 posiłków dla przedszkolaków i 

uczniów szkoły. 

Planowane prace: demontaż wentylacji i założenie nowej, 

wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej, usunięcie 

glazury i terakoty oraz położenie nowej glazury 600m2 i terakoty 

427m2, położenie 34m2 stali kwasowej, pomalowanie ścian 

powyżej glazury oraz sufitów 1032m2, wymiana drzwi 19 szt., 

zakup mebli kuchennych 25 szt., sprzętu gastronomicznego 14 

szt. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z  przedszkola 

i uczniowie SP 184.  

570 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, poprawi bezpieczeństwo i estetykę 

pomieszczeń.  

570 000,00 zł 

22.  
WE 

B0058TW 

Dog Park-wybieg dla psów Teofilów. 

Rojna/Rydzowa/Lniana/Wiernej Rzeki. 

Forma wybiegu - koło, kwadrat o powierzchni min 180 m
2
. 

Ogrodzenie zewnętrzne ok. 1,50, wejście przez bramkę, przed 

wejściem tablica informacyjna - regulamin korzystania z 

wybiegu. Wyposażenie: tunel, równoważnia, slalom pomiędzy 

tyczkami, huśtawki, płotki, labirynt, kosz na nieczystości. 

Ogólnodostępne. 

4 900,00 zł 

N 

Tereny wskazane we wniosku 

administrowane są przez Przedszkole 

Miejskie nr 48 i Gimnazjum Publiczne nr 7. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 marca 2002 r. 

(DZ.U. 2002 nr 6 póz. 69 z późn. zm.) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach stanowi : § 2 „Dyrektor 

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki 

pobytu w szkole lub placówce, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

przez szkoły lub placówki poza obiektami 

należącymi do tych jednostek". Jednocześnie 

- z chwilą założenia placu zabaw dla 

zwierząt na terenie placówki oświatowej - 

4 900,00 zł 
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Realizator 

ID 
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Treść rekomendacji 
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weryfikacji 

placówka ta musiałaby spełnić wymagania 

techniczne opisane w ustawie z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(DZ.U. 2004 Nr 69 póz. 625 z późn. zm). 

Propozycja zgłoszona we wniosku stoi w 

sprzeczności z zapisami cyt. powyżej 

rozporządzenia i ustawy, w związku z tym 

wniosek nie może uzyskać pozytywnej 

rekomendacji. 

23.  
WE 

B0066TW 

Remont sali gimnastycznej w SP 48. 

SP 48, ul, Rydzowa 15. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu sali gimnastycznej 

SP 48. Remont sali: usunięcie obecnego parkietu, wykonanie 

nowej wylewki, położenie nowej nawierzchni spełniającej normy 

bezpieczeństwa dla obiektów sportowych, wymiana 

uszkodzonych okien, wykonanie wentylacji, wykonanie nowej 

instalacji CO wraz z obudową zabezpieczającą, montaż nowych 

drzwi, malowanie ścian i sufitów, montaż nowych drabinek oraz 

niezbędnego sprzętu sportowego. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 48 

oraz okoliczni mieszkańcy. 

200 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych i aktywne 

spędzanie czasu wolnego.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. Udostępnianie sali 

wyremontowanej w ramach budżetu 

obywatelskiego nie może mieć charakteru 

odpłatnego.   

210 000,00 zł 

24.  
WE 

B0067TW 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 48. 

SP 48, ul, Rydzowa 15. 

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 

48 - o wymiarach 22 m x 44 m z nawierzchnią poliuretanową, 

ogrodzeniem, oświetleniem i piłko chwytami, zawierające pełno 

wy miaro we boiska do piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej i 

koszykówki. Kompleks będzie wyposażony w sprzęt sportowy i 

650 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych.  

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

750 000,00 zł 
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monitoring wizyjny. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 48 

oraz okoliczni mieszkańcy. 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

25.  
WE 

B0068BC 

PM 176 - nowy plac zabaw dla dzieci. 

ul. Blacharska 21. 

Plac zabaw znajdujący się na terenie przedszkola został 

wykonany 10 lat temu i widać na nim znaczne ślady zużycia. 

Niektóre elementy są już trwale uszkodzone i niebawem nie będą 

się nadawały do użytkowania przez dzieci. Ponadto podłoże, na 

którym jest plac zabaw to ziemia z elementami wydeptanego 

trawnika. Proponujemy wymianę zniszczonych elementów wraz 

z wykonaniem bezpiecznego podłoża. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 48 

oraz okoliczni mieszkańcy. 

260 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych i bezpiecznych zajęć na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”.  

264 000,00 zł 

26.  
WE 

B0069BC 

PM 176 - remont dachu. 

ul. Blacharska 21. 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola jest 

konieczna. Od jakiegoś czasu w kilku miejscach przecieka dach, 

zaś usuwanie tych usterek miejscowo nie przynosi oczekiwanych 

korzyści. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 176. 

150 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard, 

estetykę i bezpieczeństwo  placówki.  

158 000,00 zł 
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27.  
WE 

B0070BC 

PM  176 - wymiana drzwi wewnętrznych do sal 

dydaktycznych. 

ul. Blacharska 21. 

Od początku istnienia przedszkola nie byty wymieniane drzwi do 

pomieszczeń, w których przebywają dzieci. Na obecna chwilę są 

one już bardzo zużyte, a niektóre całkiem „wypaczone". 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 176. 

20 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, pozwoli na bezpieczne korzystanie 

z pomieszczeń placówki . Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”.  

20 000,00 zł 

28.  
WE 

B0071TW 

Modernizacja ogrodzenia terenu SP 71.  

SP 71, ul Rojna 58c.  

Wymiana starego, zniszczonego ogrodzenia na ogrodzenie 

systemowe panelowe wraz z montażem trzech bramek 

wejściowych i dwóch bram wjazdowych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice 

dzieci uczęszczających do SP 71. 

57 200,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa.   

88 000,00 zł 

29.  
WE 

B0072BC 

Otwarta Strefa Relaksu dla mieszkańców Bałut. 

ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-

Hotelarskich. 

W ramach remontu proponowanego zadania chcemy wykonać 

montaż 2 stołów betonowych do ping ponga, 10 ławek 

parkowych, 4 stolików podwójnych do gry w szachy i chińczyka 

ora/ stworzenie trawnika który będzie w pobliżu tych elementów. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu 

Szkół oraz mieszkańcy osiedla. 

39 400,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, pozwoli na atrakcyjne i bezpieczne 

spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”.  

39 400,00 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 

30.  
WE 

B0073BC 

Remont Patio szkolnego. 

ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno-

Hotelarskich. 

W ramach remontu chcemy wymienić starą warstwę 750 m
2
 

chodnika na nowy który pokrywa zewnętrzne patio/dziedziniec 

szkolny. Wykonanie odwodnienia z montażem studzienki 

kanalizacyjnej. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu 

Szkół oraz mieszkańcy osiedla. 

165 500,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, pozwoli na bezpieczne spędzanie 

czasu wolnego. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”.  

385 500,00 zł 

31.  
WE 

B0074BC 

Twoja szkolna gazetka internetowa - wydawana przez 

uczniów SP 65. 

SP 65, ul. Pojezierska 10. 

Gazetka dostępna na stronie internetowej szkoły, tworzona przez 

uczniów pod okiem dwóch nauczycieli koordynatorów. Treść - 

artykuły, wywiady, relacje z życia szkoły, absolwentów, historii 

dzielnicy, wywiady z ciekawym ludźmi. Informacje dotyczące 

współczesnych zagrożeń (uzależnienia, cyberbulling, depresja 

itp.) i sposobów walki z nimi - część pod nadzorem psychologa. 

Komiks w każdym numerze „szkoła z przymrużeniem oka". 

Nadzór dziennikarski, szkolenie -warsztat komiksowy, 

dziennikarski, fotograficzny. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 65. 

60 200,00 zł 

P 

Propozycja zgłoszona we wniosku stanowi 

ciekawą formę edukacji, pozwalającą na 

podnoszenie umiejętności dziennikarskich i 

fotograficznych wśród uczniów. Stanowi 

także interesującą propozycję spędzania 

czasu po zajęciach lekcyjnych.  

48 000,00 zł 

32.  
WE 

B0075BC 

SP 65 to bezpieczna szkoła radosna i wesoła. 

SP 65, ul. Pojezierska 10. 

Zadanie polega na wymianie 250 m starego ogrodzenia, 2 bram i 

2 furtek, montażu dodatkowego oświetlenia (2-3 lampy) 

skierowanego na plac zabaw i boisko sportowe, wymianie 

monitoringu zewnętrznego na kamery cyfrowe. Ponadto chcemy 

z powiększyć placu zabaw położyć ok. 100 m
2 

nowej 

nawierzchni, dokonać renowacji istniejącego wyposażenia, 

dokupić nowe urządzenia oraz wymienić ogrodzenia wraz furtką. 

408 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

ciekawych zajęć edukacyjnych .   

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

408 740,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

Wzdłuż ogrodzenia planujemy nasadzenia krzewów. Dodatkowo 

budowa szkłami z poliwęglanu o powierzchni 35 m
2
 wyposażonej 

w stoły do hodowli roślin, sprzęt do ich uprawiania. Oprócz 

tego stworzenie miejsca wyposażonego w stoły i ławy, 

przeznaczonego do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 65. 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

33.  
WE 

B0076TW 

Sala gimnastyczna naszych marzeń. 

SP 71, ul Rojna 58c. 

Remont i modernizacja sali gimnastycznej wraz zapleczem 

sportowo - sanitarnym i korytarzem. Remont obejmuje również 

termomodernizację budynku sali gimnastycznej i przyległego 

zaplecza wraz z wymianą pokrycia dachu. Prace w wewnątrz 

miałyby obejmować m.in. wymianę podłóg, instalacji wodno-

kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remont murów budynku i 

wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż nowoczesnego 

wyposażenia sportowego do gier. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 71 i 

Miejski Związek Sportowy. 

1 250 000,00 

zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych.    

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

1 250 000,00 

zł 

34.  
WE 

B0081TW 

Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna. 

SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 

Remont i wyposażenie szatni szkolnej: szafki szatniowe z 

zamkiem - 500 szt., ławki do szatni - 30 szt., wykładzina 

podłogowa PCV - 500 m
2
, oświetlenie (lampy sufitowe), 

monitoring wizyjny, malowanie ścian i sufitów oraz demontaż 

starych boksów. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice 

dzieci uczęszczających do SP 3. 

220 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa.  Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

220 000,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 
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Lokalizacja 
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35.  
WE 

B0082TW 

Sala gimnastyczna w SP 3. 

SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 

Remont i wyposażenie sali gimnastyczne oraz remont szatni i 

zaplecza: wymiana okien, termomodernizacja dachu, zakup i 

położenie nowej podłogi; wymiana oświetlenia, malowanie ścian 

i sufitów, wymiana drabinek, remont szatni dla uczniów, remont 

zaplecza na sprzęt sportowy. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 3. 

400 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

ciekawych zajęć sportowych .   

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

415 000,00 zł 

36.  
WE 

B0083TW 

Pracownia komputerowa w SP 3. 

SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 

Remont i wyposażenie pracowni komputerowej: komputer 

stacjonarny z monitorem, klawiaturą, myszką i systemem 

operacyjnym - 16 szt., tablica multimedialna - l szt., projektor 

multimedialny krótkoogniskowy z okablowaniem - l szt., biurko 

komputerowe l-osobowe - 15 szt., krzesła szkolne - 15 szt., 

biurko i fotel dla nauczyciela - l szt., remont sali: malowanie, 

wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 3. 

110 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę 

pomieszczeń i warunki pracy uczniów, 

pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

lekcyjnych i zajęć dodatkowych  

z wykorzystaniem najnowszych technologii.  

Przed dokonaniem zakupów realizator musi 

uzyskać akceptację Wydziału Informatyki 

UMŁ. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

110 000,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 
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Krótki opis zadania 
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37.  
WE 

B0084TW 

OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - Utworzenie 

nowoczesnej pracowni informatyczno - językowej. 

SP 56, ul. Turoszowska 10.  

Pragniemy, aby dzieci uczyły się w nowoczesnej szkole dlatego 

też wnioskujemy o utworzenie pracowni informatyczno- 

językowej nowej generacji, która służyłaby uczniom klas I-VIII. 

Planowany jest remont sali oraz wyposażenie jej w nowoczesny 

sprzęt multimedialny. Zakup komputerów umożliwi 

efektywniejszą przyjemniejszą pracę na zajęciach 

komputerowych i językowych, wpłynie na podniesienie 

umiejętności uczniów, a tym samym unowocześni i podniesie 

jakość pracy szkoły. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 56. 

200 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę 

pomieszczeń i warunki pracy uczniów, 

pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

lekcyjnych i zajęć dodatkowych  

z wykorzystaniem najnowszych technologii.  

Przed dokonaniem zakupów realizator musi 

uzyskać akceptację Wydziału Informatyki 

UMŁ. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

200 000,00 zł 

38.  
WE 

B0088TW 

Budowa podjazdu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 168. 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168, ul. Plantowa 7. 

Projekt dotyczy przełamania barier architektonicznych - budowa 

podjazdu oraz przebudowa wejścia głównego w Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi. Prace remontowe będą 

obejmowały: wymianę bramy wjazdowej oraz furtki, wykonanie 

podjazdu dla wózków, wymianę kostki przed schodami, remont 

spocznika, schodów, wymiana barierek, malowanie zadaszenia. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły 

Podstawowej Specjalnej 168. 

182 901,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

bezpieczeństwo podczas pobytu dzieci  

w szkole, ułatwi  rodzicom odprowadzanie  i 

odbieranie dzieci ze szkoły.  

Zadanie wpisuje się w zapisy Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

192 901,00 zł 
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39.  
WE 

B0089TW 

Remont i modernizacja stołówki szkolnej w Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 168. 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168, ul. Plantowa 7. 

Projekt   remontu i modernizacji Stołówki szkolnej w Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 168 zakłada: wymianę 3 okien, 

montaż nakładek na parapety, wymianę oświetlenia, zabudowa 

grzejników, wyrównanie i malowanie ścian, położenie glazury, 

położenie wykładziny przemysłowej – termozgrzewalnej. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły 

Podstawowej Specjalnej 168. 

38 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard, 

estetykę placówki oraz  bezpieczeństwo 

podczas pobytu dzieci w szkole.  Zadanie 

wpisuje się w zapisy Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

41 000,00 zł 

40.  
WE 

B0091BD 

Multimedialna szkoła (nowoczesne technologie w SP 153). 

SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Celem projektu jest zakup tabletów, oprogramowania, tablic 

multimedialnych etc. do sal lekcyjnych w SP 153. Dzięki 

zakupionemu sprzętowi edukacja stałaby się przyjemniejsza i 

bardziej efektywna. Podczas pracy z nowoczesnymi 

technologiami młodzież i dzieci uczą się przez zabawę. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 153. 

300 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę 

pomieszczeń i warunki pracy uczniów, 

pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

lekcyjnych i zajęć dodatkowych  

z wykorzystaniem najnowszych technologii.  

Przed dokonaniem zakupów realizator musi 

uzyskać akceptację Wydziału Informatyki 

UMŁ. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

300 000,00 zł 
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41.  
WE 

B0092BD 

Profesjonalna pracownia nauk ścisłych w SP 153. 

SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Remont i wyposażenie pracowni spełniającej normy i potrzeby 

współczesnej dydaktyki i edukacji. Pracownia zostanie 

przystosowana do prowadzenia w niej zajęć przede wszystkim z 

biologii, chemii i fizyki. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 153.  

110 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę 

pomieszczeń i warunki pracy uczniów, 

pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

lekcyjnych i zajęć dodatkowych z 

wykorzystaniem najnowszych technologii. 

Przed dokonaniem zakupów realizator musi 

uzyskać akceptację Wydziału Informatyki 

UMŁ. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

110 000,00 zł 

42.  
WE 

B0093BD 

Nowoczesna szkoła (remont i modernizacja w SP 153). 

SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Zadanie składa się z trzech części składowych: kompleksowego 

remontu sali gimnastycznej oraz zaplecza, remontu szatni, 

zakupu szafek uczniowskich skutkowych - ok 250 szt. skrytek dla 

uczniów. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 153. 

470 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę 

pomieszczeń i warunki pobytu uczniów  

w szkole, pozwoli także na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych  i zajęć 

dodatkowych.  Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

485 000,00 zł 
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43.  
WE 

B0096BC 

Sprawne i szybkie komputery to podstawa! - Wymiana 

komputerów oraz monitorów w pracowni komputerowej w 

ZSS. 

Zespół Szkół Samochodowych ul. Wojciecha Kilara 3/5.  

Projekt obejmuje wymianę przestarzałych komputerów oraz 

monitorów w pracowni 211 w Zespole Szkół Samochodowych. 

Obecnie komputery działają wolno co często nie pozwala na 

płynne działanie programów do kształcenia zawodowego. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły 

oraz mieszkańcy osiedla. 

41 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę 

pomieszczeń i warunki pracy uczniów, 

pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

lekcyjnych i zajęć dodatkowych z 

wykorzystaniem najnowszych technologii. 

Przed dokonaniem zakupów realizator musi 

uzyskać akceptację Wydziału Informatyki 

UMŁ. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

41 000,00 zł 

44.  
WE 

B0098BC 

Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewicza 9. 

Boisko SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

Celem zadania jest budowa 4- torowej bieżni ( 80 m dł. x 4,94 m 

szerokości). Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu 

(asfaltobeton z odwodnieniem liniowym), położenie 

profesjonalnej nawierzchni kauczukowe- poliuretanowej na 

bieżni 400 m2, wytyczenie bieżni. Powyższe rozwiązanie jest 

rekomendowane przez PZLA i dostosowanie do potrzeb 

uczestników zajęć i widzów. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 55 i 

okoliczni mieszkańcy.  

393 640,00 zł 

N 

Propozycja opisana we wniosku nie spełnia 

wymagań zapisów  Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 

listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285).  

Zgodnie  zapisami  § 40 ust 2 i 3 ww. 

rozporządzenia  nie ma możliwości 

technicznych do wybudowania  bieżni 

czterotorowej na terenie administrowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 55 i w związku 

z tym wniosek nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

393 640,00 zł 
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ID 
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45.  
WE 

B0099BC 

Remont pracowni komputerowej w celu upowszechniania 

nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów, 

nauczycieli szkoły podstawowej, mieszkańców Osiedla a 

zwłaszcza seniorów. 

SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

Celem zadania jest wyposażenie pracowni informatycznej w 

nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem. Sama pracownia wymaga wymiany podłogi 

oraz pomalowania ścian, wymiany drzwi wejściowych i żaluzji 

okiennych. Planowana jest wymiana dotychczasowych stanowisk 

komputerowych na   biurka   dostosowane   do   sprzętu   

komputerowego.   Każde   stanowisko   (15 uczniowskich i 1 dla 

nauczyciela) wyposażone zostanie w komputer, słuchawki i 

krzesło obrotowe. Na komputerach zostanie zainstalowane 

nowoczesne oprogramowanie. W celu efektywnego 

przeprowadzania zajęć przewiduje się instalację tablicy 

interaktywnej wraz z projektorem i głośnikami. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły. 

194 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę 

pomieszczeń i warunki pracy uczniów, 

pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

lekcyjnych i zajęć dodatkowych z 

wykorzystaniem najnowszych technologii. 

Przed dokonaniem zakupów realizator musi 

uzyskać akceptację Wydziału Informatyki 

UMŁ. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

194 000,00 zł 

46.  
WE 

B0103RA 

Hala widowiskowo - sportowa dla osiedla Radogoszcz na 

terenie SP 206. 

Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. 

Budowa Całorocznej Hali Widowiskowo-Sportowej z widownią 

na ok. 400 osób. Hala oparta na konstrukcji łukowej z 

nowoczesnym poszyciem z podwójnej powłoki PCV z 

wentylowaną poduszką powietrzną. Ogrzewana ekonomicznymi 

rurowymi promiennikami podczerwieni o zasilaniu gazowym. 

Hala połączona z budynkiem szkoły i pomieszczeniem 

szatniowo-sanitarnymi. Wyposażenie Hali stanowią trybuny, 

scena, oświetlenie, nagłośnienie, kosze do koszykówki, słupki do 

piłki siatkowej, sprzęt utrzymania czystości. 

  

896 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na aktywne i 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

896 000,00 zł 
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Z efektów zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz 

mieszkańcy. 

47.  
WE 

B0109TW 

Utworzenie Strefy Zabawy i Nauki w ogrodzie 

przedszkolnym PM 141. 

PM 141 al. Pasjonistów 15. 

Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącego na terenie 

przedszkolnego ogrodu placu zabaw: zagospodarowanie ogrodu z 

wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu pod hasłem 

„Witaj przygodo", aranżacja ścieżki edukacyjnej oraz montaż 

zabawek ogrodowych, montaż bezpiecznego podłoża wokół 

sprzętów ogrodowych, montaż altany ogrodowej oraz 4 stolików 

z ławeczkami dla celów edukacyjnych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 141. 

115 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, poprawi bezpieczeństwo i pozwoli 

na prowadzenie zajęć edukacyjnych na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

115 000,00 zł 

48.  
WE 

B0110JM 

Multisportowo, wygodnie i zdrowo - strefa sportowo-

edukacyjna na Julianowie. 

Teren SP 172 przy ul. Jaskrowej 15.  

Skład bazy: boisko „streetball" z bezpieczną nawierzchnią, 

stojaki rowerowe z zadaszeniem (ok. 70 rowerów), odnowione 

prysznice (szt. 6) i szatnie (2 pomieszczenia) przy sali 

gimnastycznej, założenie kostki brukowej wokół budynku szkoły, 

5 ławeczek, altana do zajęć plenerowych dla ok. 25 osób. Baza 

pozwoli poszerzyć pakiet zajęć plenerowych, efektywniej 

wykorzystać przestrzeń wokół budynku szkoły, promować 

zdrowy tryb życia. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 172  

oraz okoliczni mieszkańcy.    

610 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych.  

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

610 000,00 zł 

49.  
WE 

B0111TW 

Kolorowe PM 123.  

Rojna 24. 

Przedmiotem zadania będzie: ocieplenie zewnętrznych ścian 

styropianem z wykończeniem rynkiem silikonowym – wymianą 

obróbek blacharskich parapetów na nowe z blachy powlekane 0,5 

193 700,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w 

193 700,00 zł 
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mm, wymiana rur spustowych na nowe z PVC. Przewiduje się 

również wymiany pokryć z papy daszków nad wejściami wraz z 

obróbką z blachy powlekanej. Następny element to naprawa 

kominów poprzez uzupełnienie ubytków w tynkach kominów, 

wykonanie warstwy wzmacniającej z zaprawy klejowej zbrojonej 

siatką z włókna szklanego, wykonanie tynkarskiej 

cienkowarstwowej tynkiem silikonowym oraz wykonanie 

zabezpieczenia czap kominów papą termozgrzewalną i obróbką z 

blachy ocynkowanej. Ostatnie prace dotyczyłyby ocieplenia 

stropodachu metodą wdmuchu granulatu wełny mineralnej. 

Całość prac poprawi funkcjonalność budynku oraz jego estetykę 

w przestrzeni miejskiej. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 

PM 123. 

placówce. 

50.  
WE 

B0121BC 

Sala gier. 

SP 65, ul. Pojezierska 10. 

Sala będzie wyposażona w: 4 komputery do gier, 20 gier 

planszowych, 5 stołów, 4 biurka do komputerów, 4 fotele 

biurowe do komputerów, 20 krzeseł do stołów, 7-8 puf, 

wykładzinę z klasami, 10 tytułów gazet, 2 regały. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 65.  

21 100,00 zł 

P 

Propozycja zgłoszona we wniosku stanowi 

ciekawą formę edukacji, pozwalającą na 

aktywne i ciekawe spędzanie czasu w czasie 

przerw lekcyjnych. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

34 568,00 zł 

51.  
WE 

B0122RA 

Remont chodnika i placu przed SP 184. 

ul. Syrenki 19 a. 

Remont i całkowita przebudowa terenu przed wejściem do szkoły 

o powierzchni 1000 m
2
, zdjęcie dotychczas istniejących, 

skruszonych płyt, zerwanie betonowej wylewki, a następnie 

położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 184, 

250 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, płynie na poprawę estetyki i 

bezpieczeństwa. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

250 000,00 zł 
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pracownicy szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

52.  
WE 

B0124BD 

Organizacja zajęć dodatkowych w PM 49 przy ul. 

Marysińskiej 49. 

Ul. Marysińska 49. 

Warsztaty edukacyjne dla dzieci z PM 49. Celem warsztatów i 

jest pomoc dzieciom w poznaniu otaczającego świata, 

rozbudzenie ciekawości badawczej oraz miłości do przyrody jako 

źródła fascynacji, logiki i piękna. Zajęcia miałyby się odbywać 

co dwa miesiące w roku szkolnym 2018/2019 łącznie może 

odbyć się 5 warsztatów. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 

PM 49. 

6 500,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na 

przeprowadzenie warsztatów rozwijających 

zainteresowania poznawcze i badawcze 

dzieci. Realizacja warsztatów rozpocznie się 

od stycznia 2019 r. i zakończy w grudniu 

2019 r. 

6 500,00 zł 

53.  
WE 

B0125BD 

Projekt ekologiczny nt. zanieczyszczeń powietrza PM 49, ul. 

Marysińska 49. 

Ul. Marysińska 49. 

Województwo łódzkie i Łódź, w której mieści się nasze 

przedszkole, należy do bardzo zanieczyszczonych rejonów 

Polski. Nasze przedszkole należy do Sieci Placówek 

Promujących Zdrowie i od wielu lat podejmujemy działania 

ekologiczne. Projekt obejmuje edukację ekologiczną dzieci z PM 

nr 49 oraz organizację wojewódzkiego konkursu 

międzyprzedszkolnego promującego ekologię i działania na rzecz 

czystego powietrza w regionie. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 

PM 49. 

16 795,75 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na 

przeprowadzenie warsztatów podnoszących 

wiedzę dzieci na temat ekologii i czystego 

powietrza. 

16 795,75 zł 

54.  
WE 

B0126BD 

Przedszkole odNOWA - wymiana drzwi w salach PM 49, ul. 

Marysińska 49. 

Ul. Marysińska 49.  

Wymiana i montaż niestandardowych drzwi znajdujących się 

pomiędzy salami zajęć grupowych a częściami wspólnymi w PM 

30 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

ciekawych zajęć.  

30 000,00 zł 
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49 przy ul.  Marysińskiej 49. Na piętrze wymiana drzwi, na drzwi 

ruchome pozwalające na powiększenie przestrzeni wspólnej np. 

podczas cyklicznych wydarzeń tj.: Dzień Babci i Dziadka, 

Gwiazdka, Dzień Matki i Ojca itp. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające 

do PM 49. 

55.  
WE 

B0127BD 

Przedszkole odNOWA - wymiana wyposażenia w salach zajęć 

grupowych w PM 49. 

Ul. Marysińska 49.  

Wymiana mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek w salach 

zajęć grupowych PM 49 poprzez zakup: 20 stolików i 120 

krzesełek z możliwością regulacji wysokości, 12 regałów i półek, 

4 biurka dla nauczycieli, zabawek oraz pomocy dydaktycznych 

dostosowanych do wieku dzieci w różnej grupie wiekowej od 3 

do 7 lat. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające 

do PM 49. 

80 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

ciekawych zajęć. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

80 000,00 zł 

56.  
WE 

B0128BD 

Przedszkole odNOWA - zagospodarowanie terenu zielonego z 

modernizacją placu zabaw PM 49. 

Ul. Marysińska 49.  

Uporządkowanie i renowacja terenu zielonego przynależącego do 

terenu PM 49, wygospodarowanie przestrzeni do organizacji 

imprez rodzinnych na terenie PM nr 49, budowa altany (projekt i 

realizacja), budowa nowego placu zabaw l (projekt i realizacja) - 

zakup i montaż profesjonalnych urządzeń. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające 

do PM 49. 

230 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

ciekawych zajęć na świeżym powietrzu. 

Zadanie może być realizowane na działkach 

46/6; 46/7; 46/8; 46/4 i 46/12 położonych w 

obrębie  B 48. Działka B 48 - 46/11 podlega 

wyłączeniu z realizacji zadania z uwagi na 

własność prywatną. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

230 000,00 zł 
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standardu dostępności”. 

57.  
WE 

B0131BD 

Wymiana okien w PM 160. 

ul. Marysińska 100a. 

Zadanie obejmuje wymianę 19 starych, nieszczelnych, 

drewnianych okien zarówno w salach dydaktycznych jak i w 

innych pomieszczeniach w przedszkolu takich jak hol, szatnia, 

kuchnia. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 

PM 160. 

60 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w 

placówce. 

60 000,00 zł 

58.  
WE 

B0134BD 

Skok w dal w SP 30, ul. Rysownicza 1/3. 

Ogrodzony teren zielony SP 30, od zachodniej strony, w 

okolicach placu zabaw. 

Celem tego zadania jest budowa rozbiegu ze skocznią do skoku 

w dal na terenie SP 30. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 30.  

70 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

70 000,00 zł 

59.  
WE 

B0135BD 

Bezpieczny i dydaktyczny plac zabaw - wyposażenie ogrodu 

przedszkolnego w PM 77. 

ul. Bracka 23. 

Projekt w założeniu ma za zadanie wyposażenie ogrodu PM 77 w 

bezpieczny oraz wielofunkcyjny sprzęt do zabaw a także w 

ławki, kosze na śmieci. W planach ma służyć także 

zagospodarowaniu ziemi (24 m
2
 : 15 m x 1,6 m) przed 

przedszkolem — wyrównanie terenu, nasadzenia kwiatowe i 

krzewiaste oraz trawnik. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 77. 

35 280,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, poprawi bezpieczeństwo i pozwoli 

na prowadzenie zajęć edukacyjnych na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

35 280,00 zł 
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60.  
WE 

B0136BC 

Kolorowy plac zabaw w PM 43.  

PM 43, ul. Obornicka 6 - teren ogrodu przedszkolnego pomiędzy 

ulicami Obornicką, Malinową, Wolną. 

Zakupienie i montaż nowoczesnych elementów placu zabaw: 

duże zestawy - place zabaw - 6 szt., huśtawki typu „gniazdo" - 3 

szt., bujaki sprężynowe - 5 szt., karuzele - 2 szt., mostki, 

równoważnie, elementy sprawnościowe - 5 szt., ścianki 

funkcyjne - 1 szt., piaskownica - 1 szt. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 43. 

201 600,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, poprawi bezpieczeństwo i pozwoli 

na prowadzenie zajęć edukacyjnych na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

201 600,00 zł 

61.  
WE 

B0146LA 

Remont dachu na budynku SP 61.  

ul. Okólna 183. 

Wykonanie remontu dachu poprzez pokrycie papą 

termozgrzewalną wraz z wykonaniem docieplenia dachu, 

wykonaniem obróbek blacharskich z blachy stalowej 

ocynkowanej i PCV. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci pracownicy 

SP 61. 

220 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard, 

estetykę placówki oraz  bezpieczeństwo 

podczas pobytu dzieci w szkole.   

230 000,00 zł 

62.  
WE 

B0152JM 

„Książki do czytania i do posłuchania" - zakup audiobooków 

do biblioteki SP 142.   

Biblioteka szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6.  

Zakup audiobooków do szkolnej biblioteki - realizacja tego 

zadania pozwoli na wzbogacenie księgozbioru o pozycje 

lekturowe dla dzieci i młodzieży w nowej formie. Coraz większa 

liczba uczniów posiada wskazania poradni pedagogicznych 

zalecające wspomaganie czytania książek odsłuchiwaniem ich w 

wersji audio. Poparcie projektu pozwoli wzbogacić ofertę, co 

przyczyni się do rozwoju czytelnictwa. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 142. 

3 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem 

najnowszych technologii. Realizator zadania 

przed dokonaniem zakupów musi uzyskać 

opinię Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

3 000,00 zł 



31 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

63.  
WE 

B0153JM 

„W poszukiwaniu klucza do świata" - stworzenie pracowni 

językowo - terminalowej w SP 142. 

SP 142, ul. Łupkowa 6.  

Celem zadania jest utworzenie pracowni językowo-terminalowej 

w SP 142 - obejmuje zakup: 24 zestawów komputerowych 

uczniowskich z oprogramowaniem, l komputer serwer z 

oprogramowaniem dla nauczyciela, l tablicę multimedialną z 

projektorem i montażem, 6 laptopów, l ruter, 2 rejestratory 

cyfrowe, l odtwarzacz, 25 zestawów słuchawkowych z 

mikrofonami, programy edukacyjne i program zabezpieczający 

sieć internetową, modernizację sieci elektrycznej i internetowej, 

remont sali z wymianą podłogi, zakup zestawu mebli. Zadanie 

obejmuje również projekt oraz konieczne prace remontowe i 

nadzór.  

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 142 i 

okoliczni mieszkańcy. 

180 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem 

najnowszych technologii. Realizator zadania 

przed dokonaniem zakupów musi uzyskać 

opinię Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

180 000,00 zł 

64.  
WE 

B0160TW 

Szkoła XXI wieku. 

SP 84. 

Zakup 5 zestawów komputerowych (laptop z systemem Windows 

10, mysz, głośniki). 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 84. 

15 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem 

najnowszych technologii. Realizator zadania 

przed dokonaniem zakupów musi uzyskać 

opinię Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie 

będzie wykonane  z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

15 000,00 zł 
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65.  
WE 

B0161TW 

Przyjazna Szkoła. 

Teren SP 84 przy ul. Wici 16.  

Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni wokół nowo 

powstającej SP 84 do najwyższych standardów zapewniających 

dzieciom bezpieczną naukę, zwiększenie atrakcyjności zabaw w 

ogrodzie oraz uzupełnienie oddziaływania terapeutycznego 

ogrodu poprzez interakcję z przyrodą. Dzieci będą mogły 

odkrywać i rozwijać na nowo swoje zmysły takie jak: smaku, 

dotyku, czy zapachu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 84. 

200 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć  i ciekawe spędzanie 

czasu wolnego na świeżym powietrzu.  

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

210 000,00 zł 

66.  
WE 

B0162TW 

Nowoczesna szkoła. 

PG 13. 

Zakup 5 zestawów komputerowych (laptop z systemem Windows 

10, mysz, głośniki). 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie PG 13 

oraz SP 84. 

15 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem 

najnowszych technologii. Realizator zadania 

przed dokonaniem zakupów musi uzyskać 

opinię Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

15 000,00 zł 

67.  
WE 

B0163RA 

Plac zabaw dla PM 235, ul. Stawowa 28 - największego na 

Radogoszczu. 

PM 235. 

Modernizacja placu zabaw przy PM 235: 3 zjeżdżalnie (ześlizg z 

blachy nierdzewnej), 6 drewnianych ławostołów, 3 drewniane 

piaskownice z zadaszeniem (3 m x 3 m), 6 drewnianych ławek, 3 

podwójne huśtawki, 9 sprężyn, 2 kosze, 3 równoważnie, 2 altany 

ogrodowe, 3 duże zabawki stojące: lokomotywa z wagonami, 

auto, domek. Rewitalizacja nawierzchni: wymiana trawnika i 

położenie kostki brukowej. 

225 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne i 

ciekawe spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października  2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

232 000,00 zł 
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Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 235. 

68.  
WE 

B0168JM 

„Usłyszmy się!" - radiowęzeł w SP 120. 

SP 120, ul. Centralna 40. 

Zadanie dotyczy utworzenia szkolnego radiowęzła. Projekt 

zakłada zakup oraz montaż okablowania i zestawu 

nagłaśniającego, a także remont i wyposażenie pomieszczenia 

przeznaczonego na siedzibę zespołu redakcyjnego szkolnego 

radiowęzła. Radiowęzeł służyłby uczniom w rozwijaniu pasji, 

wspierał działania dydaktyczno - wychowawcze szkoły. Sprzęt 

zakupiony w ramach projektu byłby wykorzystywany podczas 

szkolnych uroczystości, zebrań z rodzicami oraz zebrań Rady 

Osiedla. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i 

uczniowie SP 120. 

18 200,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie umiejętności 

uczniów, pozwoli na rozwijanie 

zainteresowań, rozwój kompetencji  w 

zakresie wszystkich przedmiotów.  

18 200,00 zł 

69.  
WE 

B0169JM 

„Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej"- 

montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy 

SP 120.  

SP 120, ul. Centralna 40. 

Montaż dwóch wiat ze stojakami na rowery w ilości 42 sztuk 

oraz siłowni zewnętrznej. Siłownia składać się będzie z 

następujących urządzeń: biegacza wolnostojącego, orbitreka 

wolnostojącego, prasy nożnej, twistera z wahadłem, wioślarza 

wolnostojącego, rowerka, wyciskania siedząc. Wiaty oraz 

elementy siłowni stanowić będą doskonałe uzupełnienie 

istniejącej infrastruktury szkoły posiadającej już plac zabaw i 

boisko wielofunkcyjne. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 120 i 

mieszkańcy osiedla. 

94 350,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych  i aktywne 

spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

98 350,00 zł 
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70.  
WE 

B0170BD 

Boisko wielofunkcyjne w okolicy Starego Rynku dla SP 45 i 

trenera osiedlowego. 

Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego - Szkoła 

Podstawowa nr 45 w Łodzi Ul. Bojowników Getta 

Warszawskiego 3. 

Modernizacja terenu boiska szkolnego i wybudowanie 

wielofunkcyjnego boiska sportowego dla SP 45  oraz dla dzieci i 

młodzieży uczestniczących w popołudniowych i wakacyjnych 

zajęciach sportowych w ramach programu Miasta „Trener 

osiedlowy". 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 45 i 

okoliczni mieszkańcy. 

844 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych   

i aktywne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

844 000,00 zł 

71.  
WE 

B0189BC 

Bałucka Akademia Języków w SP 35. 

SP 35, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4. 

Oddanie do użytku profesjonalnej pracowni językowej, 

wyposażonej w 16 stanowisk multimedialnych do nauki języków, 

pulpitu dla lektora oraz oprogramowania oraz oferta kursów 

językowych (j. angielki, niemiecki, hiszpański) dla dzieci i 

dorosłych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 35 i 

okoliczni mieszkańcy. 

42 500,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, a po wykonaniu remontu 

pomieszczeń -  pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć językowych. Przed 

dokonaniem zakupów wyposażenia realizator 

musi uzyskać opinię Wydziału Informatyki 

UMŁ.  Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów     Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

42 500,00 zł 
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72.  
WE 

B0190BC 

Wypoczynek na Żubardziu - relaks i podwórkowe zabawy 

sportowe. 

SP 35, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4. 

Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Żubardź. 

Wykonanie na starym boisku asfaltowym zestawu gier 

podwórkowych, odbudowa 675 metrowego tarasu, postawienie 

mebli malej architektury oraz uporządkowanie zieleni. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 35 i 

okoliczni mieszkańcy. 

150 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć i spędzanie czasu 

wolnego na świeżym powietrzu. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów  

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi  z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

30 000,00 zł 

73.  
WE 

B0191TW 

Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie 

sportowym wraz z zapleczem socjalnym przy SP 182. 

SP 182, ul. Łanowa 16. 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:  

budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie 

sportowym wraz z zapleczem socjalnym wym. 18m. x 38 m, 

instalacje i monitoring wizyjny, wykończenie pomieszczeń 

socjalnych, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne wokół 

zadaszonego boiska. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 182 i 

okoliczni mieszkańcy. 

1 270 000,00 

zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne i 

ciekawe spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

1 310 000,00 

zł 

74.  
WE 

B0192TW 

Żubardź zielony. 

Żubardzka 2. 

Zadanie osiedlowe polegające na odtworzeniu zniszczonej 

wichurą pergoli, odnowieniu kwiatostanu oraz postawieniu trzech 

uli z pszczołami na dachu lub na tyłach boiska szkolnego Zespołu 

Szkół Rzemiosła. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu 

Szkół Rzemiosła. 

4 660,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie estetykę 

placówki oraz pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć ogrodniczych.   

4 660,00 zł 
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75.  
WE 

B0193TW 

Remont pracowni 211 w Zespole Szkół Rzemiosła.     

Żubardzka 2. 

Zadanie osiedlowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz 

remoncie pracowni 211 w Zespole Szkół Rzemiosła. Pracownia 

w części została już wyremontowana i potrzeba jest kolejnej 

inwestycji. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu 

Szkół Rzemiosła. 

13 500,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki i 

estetykę pomieszczenia.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów  

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

13 500,00 zł 

76.  
WE 

B0194BZ 

Remont szklarni. 

Liściasta 181. 

Zadanie osiedlowe polegające na remoncie szklarni zniszczonej 

przez pogodę latem 2017 roku. Szklarnia zostanie przekształcona 

w tunel a szkło pozostałe z transformacji zostanie użyte do 

odtworzenia drugiej szklarni. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu 

Szkół Rzemiosła. 

33 500,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie estetykę 

placówki oraz pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć ogrodniczych.  Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów  

Zarządzenia nr  7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

33 500,00 zł 

77.  
WE 

B0195BD 

Modernizacja szatni w XXIV LO.  

ul. Marysińska 61/67. 

Remont szatni uczniowskich w szkole obejmuje zakup szafek dla 

400 uczniów, demontaż starych szatni oraz malowanie sufitów, 

malowanie ścian z naprawą tynków, osuszeniem i ich 

odgrzybieniem, wymianę instalacji elektrycznej połączonej z 

montażem lamp oświetleniowych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XXIV 

LO. 

126 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na poprawę 

warunków, podniesie standard placówki, 

pozwoli na bezpieczne przebywanie uczniów 

w pomieszczeniach szatni.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

176 000,00 zł 
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78.  
WE 

B0198LA 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP 61, ul. Okólna 183. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 

po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 

koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

30 000,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych z unihokeja złożonej we 

wniosku B0198LA  będzie możliwe jesienią 

2018 r.  Analiza wniosków odnoszące się do 

organizowania na terenie szkół zajęć 

dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 

organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. 

30 000,00 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 

liczbę sal lekcyjnych, stopień wykorzystania 

zaplecza sportowego, czas zakończenia 

godzin lekcyjnych, dwuzmianowość itp. ). W 

przypadku Szkoły Podstawowej  nr 61, która 

wskazana jest we wniosku nie ma 

możliwości organizacyjno – technicznych do  

prowadzenia takich zajęć.  Biorąc pod uwagę 

powyższe wniosek B0198LA nie może 

uzyskać opinii pozytywnej.  

79.  
WE 

B0199RA 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP 184, ul. Syrenki 19 a. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 

po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 

koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

30 000,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

30 000,00 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 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych z unihokeja złożonej we 

wniosku B0199RA  będzie możliwe jesienią 

2018 r.  Analiza wniosków odnoszące się do 

organizowania na terenie szkół zajęć 

dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 

organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. 

liczbę sal lekcyjnych, stopień wykorzystania 

zaplecza sportowego, czas zakończenia 

godzin lekcyjnych, dwuzmianowość itp. ). W 

przypadku Szkoły Podstawowej  nr 184, 

która wskazana jest we wniosku nie ma 

możliwości organizacyjno – technicznych do  

prowadzenia takich zajęć.  Biorąc pod uwagę 

powyższe wniosek B0199RA nie może 

uzyskać opinii pozytywnej.  

80.  
WE 

B0200BC 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 

po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 

koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

30 000,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

30 000,00 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 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych z unihokeja złożonej we 

wniosku B0200BC  będzie możliwe jesienią 

2018 r.  Analiza wniosków odnoszące się do 

organizowania na terenie szkół zajęć 

dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 

organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. 

liczbę sal lekcyjnych, stopień wykorzystania 

zaplecza sportowego, czas zakończenia 

godzin lekcyjnych, dwuzmianowość itp. ). W 

przypadku Szkoły Podstawowej  nr 55, która 

wskazana jest we wniosku nie ma 

możliwości organizacyjno – technicznych do  

prowadzenia takich zajęć.  Biorąc pod uwagę 

powyższe wniosek B0200BC nie może 

uzyskać opinii pozytywnej.  
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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 

81.  
WE 

B0201BZ 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP 116, ul. Ratajska 2/4. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 

po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 

koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

30 000,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych z unihokeja złożonej we 

wniosku B0201BZ  będzie możliwe jesienią 

2018 r.  Analiza wniosków odnoszące się do 

organizowania na terenie szkół zajęć 

dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 

organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. 

30 000,00 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 

liczbę sal lekcyjnych, stopień wykorzystania 

zaplecza sportowego, czas zakończenia 

godzin lekcyjnych, dwuzmianowość itp. ). W 

przypadku SP 116, która wskazana jest we 

wniosku nie ma możliwości organizacyjno – 

technicznych do  prowadzenia takich zajęć.  

Biorąc pod uwagę powyższe wniosek 

B0201BZ nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

82.  
WE 

B0202TW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP 71, ul. Rojna 58 c. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu 

po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 

koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

30 000,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

30 000,00 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 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych z unihokeja złożonej we 

wniosku B0202TW  będzie możliwe jesienią 

2018 r.  Analiza wniosków odnoszące się do 

organizowania na terenie szkół zajęć 

dodatkowych  musi uwzględniać możliwości 

organizacyjno – techniczne danej szkoły (np. 

liczbę sal lekcyjnych, stopień wykorzystania 

zaplecza sportowego, czas zakończenia 

godzin lekcyjnych, dwuzmianowość itp. ). W 

przypadku Szkoły Podstawowej  nr 71, która 

wskazana jest we wniosku nie ma 

możliwości organizacyjno – technicznych do  

prowadzenia takich zajęć.  Biorąc pod uwagę 

powyższe wniosek B0202TW nie może 

uzyskać opinii pozytywnej.  

83.  
WE 

B0223TW 

Wzorcowe przedszkole - bezpieczna i przyjazna edukacja 

najmłodszych na świeżym powietrzu w PM 140.  

ul. Pułaskiego 12.  

Celem zadania jest zakup zabawek ogrodowych, certyfikowanych 

i atrakcyjnych dla dzieci oraz zamontowanie ich w miejscu 

starych, zniszczonych. Aby zajęcia ruchowe odbywały się w 

bezpiecznym i atrakcyjnym dla dzieci ogrodzie przedszkolnym. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci PM 140. 

34 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, poprawi bezpieczeństwo i pozwoli 

na prowadzenie zajęć edukacyjnych na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

34 000,00 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 

84.  
WE 

B0227BZ 

Multimedialne pracownie-nowoczesna innowacyjna szkoła 

XXI w. 

ul. Ratajska 2/4, SP116.  

Modernizacja sal lekcyjnych na nowoczesne multimedialne 

klaso- pracownie poprzez zakupienie odpowiednich do nauki 

jeżyków tabletów, laptopów, słuchawek, ekranu mulimedialnego, 

kserokopiarek, drukarek i programów multimedialnych, pomocy 

dydaktycznych. Doposażenie sal w nowoczesne meble- ławki, 

krzesła, szafki, biurka, itp. Wykonanie prac adaptacyjnych, 

remontowo-malarskich (malowanie, wymiana oświetlenia, 

wymiana okien, modernizacja podłogi, itp.) 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 116. 

450 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem 

najnowszych technologii. Realizator zadania 

przed dokonaniem zakupów musi uzyskać 

opinie Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

450 000,00 zł 

85.  
WE 

B0228BZ 

Siłownia dla uczniów i mieszkańców. 

ul. Ratajska 2/4, SP116.  

Zakupienie przenośnego sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz 

stołów do gry w tenisa stołowego. 

Zadanie dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 

osiedla Bałuty Zachodnie. Siłownia będzie dostępna we 

wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00- 20.00 ( do zmroku w 

dni jesienno- zimowe). Korzystanie z siłowni nieodpłatne. 

200 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

zajęć na świeżym powietrzu i aktywne 

spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

200 000,00 zł 

86.  
WE 

B0229JM 

Razem budujemy solidny sport! 

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni 

polipropylenowej ogrodzonego siatką polipropylenową wraz z 

zakupem wyposażenia sportowego i sprzętu boiskowego. 

Modernizacja toru biegowego o długości 100 m (długość 

rzeczywista 115 m) wraz z wydłużeniem środkowego toru o 5 m 

do skoku w dal. 4 latarnie solarne. 2 ławki i 2 kosze na śmieci. 

200 m
2
 chodnika wzdłuż ściany boiska. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będzie młodzież z zespołu 

496 750,00 zł 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do 

podniesienia estetyki otoczenia, pozwoli na 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć sportowych i 

aktywne spędzanie czasu wolnego. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

610 000,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

szkół oraz okoliczni mieszkańcy. 

87.  
WE 

B0230BD 

Modernizacja boiska szkolnego przy XIII LO . 

ul.   Eliasza   Chaima   Majzela  4,   boisko  znajduje  się  od   

strony   ul.   Bojowników   Getta Warszawskiego. 

W wyniku modernizacji zmieniona zostanie nawierzchnia z 

asfaltowej na poliuretanową, podwyższone ogrodzenie 

zabezpieczone piłkochwytami, zamontowana nowa brama i 

furtka, zmienione oświetlenie na solarne, zamontowana zostanie 

konstrukcja do koszykówki, piłki siatkowej i ręcznej. Postawione 

zostaną 4 ławeczki, 2 kosze na śmieci i założona wokół terenu 

boiska kostka brukowa. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będzie młodzież z XIII LO 

oraz okoliczni mieszkańcy. 

395 200,00 zł 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do 

podniesienia estetyki otoczenia, pozwoli na 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć sportowych i 

aktywne spędzanie czasu wolnego. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

785 700,00 zł 

88.  
WE 

B0231RA 

Plac zabaw dla dzieci Radogoszcza na terenie SP 206. 

Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. 

Zadanie polega na zmodernizowaniu i doposażeniu placu zabaw 

dla uczniów SP 206 oraz wszystkich dzieci mieszkających na 

terenie osiedla Radogoszcz. W czasie wolnym i podczas przerw 

śródlekcyjnych będzie miejscem zabaw, odpoczynku, relaksu na 

świeżym powietrzu, a także okazją do rozwijania się społecznie i 

integracji. Urządzenia w dobrym stanie, które znajdują się na 

terenie dzisiejszego placu zabaw będą odnowione. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły 

oraz mieszkańcy osiedla. 

82 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do 

rozbudowy osiedlowej infrastruktury 

rekreacyjnej, pozwoli na atrakcyjne 

spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

82 000,00 zł 

89.  
WE 

B0235BD 

Osiedlowa Scena Teatralna „Pod chmurką". 

Scena zlokalizowana będzie na terenie administrowanym przez 

SP 81 przy ul. E. Plater 28/32, na tarasie szkolnym. 

Zadanie polega na utworzeniu zewnętrznej zadaszonej sceny, 

umiejscowionej na tarasie szkolnym pomiędzy budynkiem 

szkolnym a kompleksem boisk „Orlik". Scena miałaby przylegać 

do ściany bocznej budynku sali gimnastycznej. Odbywać się na 

230 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do 

stworzenia osiedlowego centrum kultury, 

rozwijania talentów teatralno-muzycznych 

dzieci i młodzieży oraz spędzania czasu na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

230 000,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

niej będą pokazy teatralne, taneczne oraz wszelkie imprezy 

środowiskowe o zasięgu szkolnym i osiedlowym. W skład 

zadania wchodzi również zakupienie miejsc do siedzenia dla 

uczestników wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem sceny. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły i 

okoliczni mieszkańcy. 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi  z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

90.  
WE 

B0236BD 

Rodzinny Ogród - Budowa miejsca rekreacyjnego dla 

seniorów i dzieci wraz z ogrodzeniem. 

ul. Harcerska 8/10 teren przy PG 10. 

Odbudowanie ogrodzenia wokół Gimnazjum nr 10 (budowa z 

lekkich elementów) z utworzeniem części rekreacyjno-

zabawowej dla dzieci i seniorów. Plac zabaw składający się z 

ośmiu elementów. 4 stoliki z szachownicami i ławeczkami. 4 

ławki. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą okoliczni 

mieszkańcy. 

93 000,00 zł 

N 

We wniosku jako miejsce realizacji zadania 

wskazano teren administrowany do  dnia 31 

sierpnia 2019 r. przez Gimnazjum Publiczne 

nr 10, Wydział Edukacji nie planuje żadnych 

działań w budynku po wygaszanym 

gimnazjum i z chwilą zamknięcia szkoły 

przekaże budynek wraz z terenem do 

dyspozycji Miasta. Nie znamy więc dalszego 

przeznaczenia budynku, a co za tym idzie 

jego ewentualnego nowego gospodarza.   

Kierując się  zasadą, którą określa ustawa  z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240), 

która w art. 44 ust. 3 określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów,  b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

93 000,00 zł 
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Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

wniosek B0236BD nie może uzyskać 

pozytywnej opinii. 

91.  
WE 

B0237BZ 

Wiata na rowery- SP 116. 

ul. Ratajska 2/4, SP 116. 

Instalacja zadaszenia nad stojakami rowerowymi. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie i 

pracownicy SP 116. 

40 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania usprawni i umożliwi 

nowy dojazd do szkoły dla dzieci, rodziców  

i pracowników . Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

40 000,00 zł 

92.  
WE 

B0245TW 

Robotyka w szkole. 

Społeczna SP4, aleja Pasjonistów 18. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki. W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja 

uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 

podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

17 250,00 zł 

N 

 Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

17 250,00 zł 
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weryfikacji 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie 

łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów, b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku propozycji zgłoszonej we 
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Realizator 

ID 
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Treść rekomendacji 
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weryfikacji 

wniosku Wydział Edukacji nie będzie mógł 

zachować zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 

p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach 

publicznych i w związku z tym nie będzie 

mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek B0245TW nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

93.  
WE 

B0246BZ 

Robotyka w szkole. 

XV LO, ul. Traktorowa 77. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki. W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja 

uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 

podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

7 100,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

7 100,00 zł 
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opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie 

łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  
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a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów, b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku propozycji zgłoszonej we 

wniosku Wydział Edukacji nie będzie mógł 

zachować zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 

p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach 

publicznych i w związku z tym nie będzie 

mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek B0246BZ nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  
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94.  
WE 

B0247WL 

Robotyka w szkole. 

Przedszkole przy ul. Strykowska 122. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki. W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja 

uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 

podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

7 100,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie 

7 100,00 zł 
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łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów, b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku propozycji zgłoszonej we 

wniosku Wydział Edukacji nie będzie mógł 

zachować zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 

p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach 

publicznych i w związku z tym nie będzie 

mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 
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Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek B0247WL nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

95.  
WE 

B0248LA 

Robotyka w szkole. 

SP 61, ul. Okólna 183. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki. W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja 

uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 

podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

7 100,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

7 100,00 zł 
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weryfikacji 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie 

łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów, b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku propozycji zgłoszonej we 

wniosku Wydział Edukacji nie będzie mógł 

zachować zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 

p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach 
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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 

publicznych i w związku z tym nie będzie 

mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek B0248LA nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

96.  
WE 

B0249JM 

Robotyka w szkole. 

SP 142, ul. Łupkowa 6.  

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki. W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja 

uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 

podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

7 100,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

7 100,00 zł 



57 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie 

łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów, b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 
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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 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku propozycji zgłoszonej we 

wniosku Wydział Edukacji nie będzie mógł 

zachować zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 

p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach 

publicznych i w związku z tym nie będzie 

mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek B0249JM nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

97.  
WE 

B0250BC 

Robotyka w szkole. 

SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki. W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja 

uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 

podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

7 100,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

7 100,00 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 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie 

łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 
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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 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad: a) 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów, b) optymalnego doboru metod i 

środków służących osiągnięciu założonych 

celów; 2) w sposób umożliwiający 

terminową realizację zadań; 3) w wysokości i 

terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. W przypadku 

propozycji zgłoszonej we wniosku Wydział 

Edukacji nie będzie mógł zachować zapisów 

art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy 

o finansach publicznych i w związku z tym 

nie będzie mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek B0250BC nie może uzyskać opinii 

pozytywnej. 
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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 

98.  
WE 

B0251RA 

Robotyka w szkole. 

SP 122, ul. Jesionowa 38. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki. W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja 

uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 

podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

12 280,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie 

12 280,00 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 

łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów, b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku propozycji zgłoszonej we 

wniosku Wydział Edukacji nie będzie mógł 

zachować zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 

p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach 

publicznych i w związku z tym nie będzie 

mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 
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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 

Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek B0251RA nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

99.  
WE 

B0252BD 

Robotyka w szkole. 

SP 81. ul. Plater 28/32. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki. W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja 

uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 

podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

12 280,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

12 280,00 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 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie 

łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów, b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku propozycji zgłoszonej we 

wniosku Wydział Edukacji nie będzie mógł 

zachować zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 

p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach 
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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 

publicznych i w związku z tym nie będzie 

mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek B0246BZ nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

100.  
WE 

B0261TW 

Przedszkole marzeń - remont PM 115. 

PM 115, ul. Traktorowa 37 a.  

Projekt zakłada kompleksowy remont PM 115. Realizowany 

projekt ma obejmować modernizacje kuchni, ogrodzenia, 

elewacji, oraz tarasu. Działania wpłyną pozytywnie na standard i 

jakość przedszkola, z którego korzystają wszystkie dzieci 

mieszkańców naszego osiedla. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 

PM 115.  

230 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi standard i 

estetykę placówki, pozwoli na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

345 000,00 zł 
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101.  
WE 

B0262BC 

Drzwi do przyszłości - kolorowe i bezpieczne wejście do sal 

zabaw i nauki dla najmłodszych Łodzian. 

ul. Jana 6, teren PM 109 i oddziałami integracyjnymi. 

Wiek przedszkolnych drzwi można próbować ustalić licząc grube 

warstwy farb niczym słoje ściętych drzew. Ale o wiele szybciej 

można je wymienić na nowe kolorowe i bezpieczne wrota do 

codziennej radosnej zabawy i rozwoju;   4 x drzwi 

dwuskrzydłowe - do sal przedszkolaków placówki integracyjnej - 

muszą być szerokie i dostosowane do dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 5 x drzwi pojedyncze do sąsiednich 

pomieszczeń. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci, ich rodzice 

oraz nauczyciele, pedagodzy, specjaliści pracujący w PM 109 z 

oddziałami integracyjnymi. 

17 500,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom i poprawi komfort 

pracy w grupach (lepsza akustyka, 

wytłumienie hałasów) oraz poprawi warunki 

i estetykę wnętrz budynku. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

17 500,00 zł 

102.  
WE 

B0266TW 

Ocieplenie i odnowienie elewacji budynku PM 30. 

ul. Rydzowa 19. 

Projekt obejmuje ocieplenie i odnowienie bardzo zniszczonej, 

czterdziestoletniej elewacji budynku przedszkola. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 

PM 30.  

185 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom i poprawi komfort 

przebywania w budynku dla dzieci i 

pracowników przedszkola. Wzmocni też 

estetykę otoczenia. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

185 000,00 zł 

103.  
WE 

B0267TW 

Remont tarasy przy budynku PM 30.  

ul. Rydzowa 19. 

Projekt obejmuje remont tarasu znajdującego się przy budynku 

przedszkola. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 

przedszkola.  

105 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom poprawi estetykę 

otoczenia oraz umożliwi dalsze 

organizowanie aktywności ruchowej i 

dydaktycznej dla dzieci. Zadanie będzie 

105 000,00 zł 
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wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

104.  
WE 

B0268TW 

Wymiana płyt chodnikowych wokół budynku PM 30. 

ul. Rydzowa 19. 

Projekt obejmuje wymianę płyt chodnikowych położonych wokół 

budynku przedszkola. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 

przedszkola.  

55 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie 

bezpieczeństwa i poprawi komfort dojścia do 

budynku dla dzieci, rodziców, pracowników 

przedszkola i przechodniów.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

55 000,00 zł 

105.  
WE 

B0269RA 

Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. 

Teren zielony pomiędzy zabudowaniami Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 4 u zbiegu przy ulic Stawowej i 

Anyżowej. 

Stworzenie placu zabaw dla dzieci z sąsiadującej z nim szkoły, 

przedszkola oraz osiedla. Zaaranżowanie przestrzeni dookoła 

budynku zabudową i sprzętem według motywu przewodniego 

„woda" ze względu na nazwę ulicy przy jakiej znajduję się 

działka (ul. Stawowa) oraz morskiego, ze względu na nazwę 

nowej placówki Bałuckiego Ośrodka Kultury „Wyspa Kultury", 

która zostanie oficjalnie otwarta w kwietniu bieżącego roku w 

zachodnim skrzydle budynku. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą  dzieci, młodzież i 

okoliczni mieszkańcy.  

253 488,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na aktywne 

spędzanie czasu na świeżym powietrzu. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

263 488,00 zł 
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106.  
WE 

B0276LA 

Teatr bliżej nas. 

SP 61, Okólna 183. 

Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 3 części: 

teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne w 

miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów), 

wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektaklu, 

stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 

tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w jeden 

show i przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie 

mieszkańców osiedla busami na występ do teatru (na 4 występy) 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

135 060,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku 

B0276LA  będzie możliwe jesienią 2018 r.   

Z opisu zadania wynika, że poza zajęciami 

na terenie wskazanej we wniosku szkoły, 

przewidziane są także występy uliczne bez 

wskazania miejsc, w których występy te 

135 060,00 zł 
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miałby się odbywać. Stoi to w sprzeczności z 

zapisami § 3.2 p. 2 załącznika nr 1 do 

Zarządzenia  nr 7646/VII/18 Prezydenta 

Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego 2018 / 2019 który stanowi, 

że: „Propozycja zadania do budżetu 

obywatelskiego: (…) o innym charakterze 

niż określony w pkt.1, wymaga wskazania 

konkretnego miejsca realizacji ( np. 

określonej szkoły, parku, ulicy, kwartału 

ulic) ”.Biorąc pod uwagę powyższe wniosek 

nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

107.  
WE 

S0003KA 

Doposażenie PM nr 75 w urządzenia do nauczania i 

prezentacji interaktywnych. 

Al. Kościuszki 81. 

Doposażenie PM nr 75 w tablicę elektromagnetyczną 

(interaktywną) o powierzchni odpornej na uszkodzenia 

(wyposażoną w oprogramowanie w języku polskim i akcesoria), 

elementy montażowe do tablicy, projektor krótkoogniskowy, 

system mocowania ściennego góra/dół wraz z uchwytem do 

projektora, laptop, zestaw głośników komputerowych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci 

przebywające w przedszkolu. 

12 826,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć z dziećmi,  

z wykorzystaniem najnowszych technologii 

interaktywnych.  Przed dokonaniem 

zakupów realizator musi uzyskać akceptację 

Wydziału Informatyki UMŁ. 

12 826,00 zł 
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108.  
WE 

S00025KA 

Monitory interaktywne w SP 14. 

SP nr 14, ul. Wigury 8/10. 

Przedmiotem zadania jest zakup monitorów interaktywnych do 

SP nr 14. Tablice multimedialne z podłączeniem rzutnika i 

komputera to już nie najnowsza technologia, wiec chcemy 

wprowadzić interaktywne rozwiązania, które uatrakcyjnią 

prowadzenie lekcji. Monitor interaktywny jest zarówno tablicą 

jak i komputerem, dzięki temu unikamy problemów z 

kalibrowaniem i brakiem współpracy komputera z tablicą 

interaktywną. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 14.  

30 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem 

najnowszych technologii.     Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”.  

30 000,00 zł 

109.  
WE 

S0026KA 

Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni. 

SP nr 14, ul. Wigury 8/10. 

Remont placu zabaw polegałby na wymianie nawierzchni, która 

jest całkowicie zniszczona, na nową poliuretanową oraz zakup 

nowej huśtawki i karuzeli. Ponadto pozostałe elementy 

znajdujące się na placu należy poddać renowacji i pomalować 

impregnatami zabezpieczającymi przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych. Z placu zabaw korzysta duża ilość 

dzieci zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi, dlatego 

remont jest niezbędny aby dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas 

na świeżym powietrzu.  

Plac zabaw przeznaczony jest dla uczniów SP14 oraz 

społeczności lokalnej. 

125 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę placu 

zabaw  i warunki pracy z dziećmi,   pozwoli 

na prowadzenie atrakcyjnych zajęć na 

świeżym powietrzu.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

128 500,00 zł 

110.  
WE 

S0028KA 

Pracownia Tomatisa – modernizacja gabinetu 

logopedycznego w SP nr 176. 

ul. Roosevelta 11/13. 

Uczniami naszej szkoły są dzieci z licznymi deficytami i 

zaburzeniami rozwojowymi, wymagające intensywnej 

rehabilitacji. Aby skutecznie im pomagać niezbędna jest 

modernizacja i wzbogacenie gabinetu logopedycznego o  

63 200,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

zajęć dla dzieci ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, Autyzmem, Zespołem  

Aspergera,  dzieci z dysleksją, dzieci, i osoby 

dorosłe, które mają problem z 

przetwarzaniem słuchowym informacji w 

63 200,00 zł 
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wysokospecjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Planujemy: zakupić 

zestaw "Uwaga Słuchowa -  Metoda Tomatisa" , przeszkolić 

terapeutów w zakresie tej metody oraz zmodernizować 

wyposażenie gabinetu (wymiana i zakup mebli). 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 176. 

nowoczesnych i bezpiecznych warunkach.  

111.  
WE 

S0030KA 

Odlotowa pracownia komputerowa – Stworzenie nowoczesnej 

pracowni komputerowej w SP 175. 

SP nr 175, ul. Pomorska 27. 

Głównym wyróżnikiem komputerowej pracowni terminalowej 

jest to, iż w pracowni pracuje tylko jeden komputer, czyli serwer 

usług terminalowych. Od niego zależy jakość pracy. Ponadto 

niezbędne są: terminale, monitory, aplikacja niezbędna do 

działania serwera, RDS (oprogramowanie Windows), 

rozgałęźniki (switch), router urządzenie sieciowe, program 

biurowy Office, UPS Power, klawiatury, myszy, urządzenie 

sieciowe do montażu przewodów, laptop dla nauczyciela oraz 

specjalistyczne wdrożenie i instalacja. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 175 

oraz ich rodzice, a także okoliczni mieszkańcy (seniorzy). 

52 810,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. Przed dokonaniem 

zakupów realizator musi uzyskać akceptację 

Wydziału Informatyki  UMŁ.  

58 810,00 zł 
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112.  
WE 

S0031WS 

Przyjazna Szkoła. 

SP nr 94, ul. Zacisze 7/9. 

Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni wokół nowo 

powstającej szkoły podstawowej do najwyższych standardów 

zapewniających dzieciom bezpieczny pobyt, zwiększenie 

atrakcyjności zabaw w ogrodzie jak również będzie doskonałym 

uzupełnieniem oddziaływania ogrodów poprzez zabawę dając 

dzieciom możliwość interakcji z przyrodą. Dzieci będą mogły 

odkrywać i rozwijać na nowo swoje zmysły takie jak:  smak, 

dotyk, czy zapach.  

Przestrzeń dostępna nieodpłatnie w godzinach pracy SP nr 94, dla 

wszystkich podopiecznych, dzieci, rodziców, rodzin. 

200 000,00 zł 

N 

We wniosku jako miejsce realizacji zadania 

wskazano dwie działki : S2-12024  

i S2-120/26. Natomiast teren szkoły 

obejmuje działki : S2-120/24; S2-12027 i S2-

120/28, z czego jedynie działka S2-120/24 

należy do Miasta. Pozostałe dwie są 

działkami Skarbu Państwa i zgodnie z § 

1.4.p.4 załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 

7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 

24 stycznia 2018 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 

2019  działania na tych działkach nie mogą 

być finansowane z budżetu obywatelskiego.   

Na działce S2-120/24, należącej do Miasta,  

znajduje się boisko szkolne i bieżnia do 

skoku w dal i nie ma  na niej miejsca do 

założenia ogrodu sensorycznego oraz 

stworzenia ścieżki edukacyjnej. Tak więc 

wniosek S0031WS nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

200 000,00 zł 

113.  
WE 

S0033WS 

Pracownie zajęć praktycznych w Szkole Branżowej. 

ul. Kopcińskiego 5/11. 

Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły oraz budynku 

gospodarczym na potrzeby pracowni zajęć praktycznych dla 

zawodu zbrojarz-betoniarz oraz murarz-tynkarz. W pracowniach 

będą wykonywane stanowiska egzaminacyjne zgodne z 

wymogami do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. 

Wyposażenie będzie zgodne ze standardami egzaminacyjnymi. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły 

330 000,00 zł 

N 

Zespół Szkół  mieści się na działkach nie 

należących do Miasta Łódź i zgodnie z § 

1.4.p.4 załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 

7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 

24 stycznia 2018 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 

2019  zadanie zgłoszone we wniosku nie 

330 000,00 zł 
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Branżowej położonej przy ul. Kopcińskiego 5/11. może być finansowane z budżetu 

obywatelskiego.  

114.  
WE 

S0036WS 

W zdrowym ciele zdrowy duch - remont i doposażenie sali 

gimnastycznej w VIII LO. 

ul. Pomorska 105. 

Remont i doposażenie sali gimnastycznej. Prace, które należałoby 

wykonać w ramach projektu to: remont i malowanie całego 

pomieszczenia, wymiana oświetlenia, uzupełnienie posiadanego 

sprzętu sportowego, naprawa dachu. Na sali odbywają się zajęcia 

lekcyjne oraz pozalekcyjne w ramach profilaktyki uzależnień 

oraz dla uczniów zainteresowanych sportem. Ich ideą jest 

zaangażowanie młodzieży w rozwój fizyczny, zdrowy styl życia 

oraz zapewnienie im właściwego spędzania wolnego czasu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie VIII LO 

oraz okoliczni mieszkańcy. 

455 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa, pozwoli na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta Łodzi z 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu 

dostępności". 

455 000,00 zł 

115.  
WE 

S0048KA 

Remont ciągów komunikacyjnych (hole i korytarze) w 

budynku SP nr 2. 

teren SP nr 2, ul. H. Sienkiewicza 137/139, działki nr: S8-59/42, 

S8-59/54. 

Remont korytarzy klatek schodowych budynku będzie odbywać 

się poprzez: likwidację starej lamperii i położenie tynków 

mozaikowych w dolnych częściach ścian, naprawy i malowania 

górnych części ścian i sufitów,                                        

malowanie wewnętrznej stolarki okien,                                                                                 

zakup i montaż  drzwi do sal dydaktycznych,                                                                                

wymianę oświetlenia korytarzy i klatek schodowych,                                                               

uporządkowanie i maskowanie okablowania w ciągach 

komunikacyjnych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły 

oraz ich rodzice. 

76 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard i 

estetykę placówki, wpłynie także na poprawę 

bezpieczeństwa. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

80 000,00 zł 
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116.  
WE 

S0049KA 

SP nr 2 - budowa parkingu dla rodziców uczniów wraz z 

uporządkowaniem otoczenia. 

teren SP nr 2, ul. H. Sienkiewicza 137/139, działki nr: S8-55/13, 

S8-57/15, S8-57/17, S8-57/18,  S8-59/42, S8-59/47, S8-59/54, 

S8-61/21, S8-61/23. 

W bocznej części terenu będzie utwardzony ok. 400 metrowy 

parking dla rodziców uczniów. Uporządkowanie terenu szkoły to 

przede wszystkim budowa nowego ogrodzenia. Nowe ogrodzenie 

ma być delikatne, podnieść walory estetyczne, terenu i umożliwić 

nowe zaplanowanie zieleni i ciągów komunikacyjnych 

dostosowanych do placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego. Na 

terenach zielonych założone zostaną trawniki i posadzonych 

będzie 8 drzew (klony, miłorzęby).  

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły 

oraz ich rodzice. 

489 000,00 zł 

N 

Propozycja opisana we wniosku nie spełnia 

wymagań zapisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 

listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).  Dodać 

należy, że  przy działkach wskazanych we 

wniosku w bieżącym roku powstanie 

zmodernizowane boisko do piłki nożnej oraz 

bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią. Zgodnie  

zapisami ww. rozporządzenia  nie ma 

możliwości technicznych do wybudowania  

hali łukowej na terenie administrowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 2 i w związku z 

tym wniosek nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

 

489 000,00 zł 

117.  
WE 

S0055WS 

Nowoczesne Przedszkolaki. 

PM nr 52 przy ul. Zacisze 3/5. 

Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni wokół przedszkola 

do najwyższych standardów zapewniających dzieciom 

bezpieczny pobyt, zwiększenie atrakcyjności zabaw w ogrodzie 

przedszkolnym jak również będzie doskonałym uzupełnieniem 

oddziaływania ogrodów poprzez zabawę dając dzieciom 

możliwość interakcji z przyrodą. Maluchy będą odkrywać i 

rozwijać na nowo swoje zmysły tj. : smaku, dotyku czy zapachu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM nr 52.  

105 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania podniesie standard 

placówki, poprawi bezpieczeństwo i pozwoli 

na prowadzenie zajęć edukacyjnych na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

105 000,00 zł 
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118.  
WE 

S0060WS 

3 pokolenia we wspólnym działaniu. 

ul. Pomorska 105. 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 

uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowych (trening: 

funkcjonalny, prozdrowotny, pilates, fitness, gimnastyka). Dzięki 

temu projektowi poprawi się jakość życia mieszkańców, zdrowie, 

sprawność fizyczna, nawyki żywieniowe, czy komunikacja 

międzypokoleniowa. Dzięki zaangażowaniu w zajęcia ruchowe 

projekt wpłynie na zmniejszenie wad postawy ciała, 

zachorowalność na choroby układu krążenia, wzmocnienie i 

stabilność układu mięśniowo-szkieletowego, opóźni procesy 

starzenia seniorów i wprowadzi ich w stan lepszego 

samopoczucia. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie VIII LO 

oraz okoliczni mieszkańcy.    

115 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie 

treningów i atrakcyjnych zajęć sportowych.  

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

105 000,00 zł 

119.  
WE 

S0071KA 

Nie święci garnki lepią i … wysportowani też !!! Artystyczna 

Pracownia Ceramiczna i sala Tenisa stołowego w 

70dziesiątce. 

SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22. 

Kontynuujemy prace włączające mieszkańców w życie szkoły. 

Artystyczna Pracownia Ceramiczna to miejsce dla uczniów 

naszej szkoły, rodziców, dzieci z okolicznych przedszkoli i 

okolicznych szkół i mieszkańców. Będzie wyposażona w 

profesjonalny sprzęt do wyrobu ceramiki, w tym piec do 

wypalania. Dodatkowo planowana jest sala tenisa stołowego 

wyposażona w profesjonalny sprzęt. Stworzenie sali tenisa 

stołowego odciąży salę gimnastyczną, będzie atrakcyjną formą 

spędzania czasu wolnego  przez uczniów. Przebudowa 

pomieszczeń i zmiana funkcji w suterenie budynku poprawi i 

jednocześnie stan szatni szkolnej poprzez gruntowy remont i 

zakup nowego wyposażenia.  

845 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do 

poszerzenia aktywności sportowej dzieci i 

młodzieży, wzmocnienia wrażliwości 

artystycznej i plastycznej beneficjentów, 

poprawi bezpieczeństwo i estetykę w 

pomieszczeniach szkolnych. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

845 000,00 zł 
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Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły i 

okolicznych placówek oświatowych.  

120.  
WE 

S0076KA 

Robotyka w szkole. 

SP nr 173, ul. Sienkiewicza 46; IV LO, ul. Pomorska 16. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki.                                                                                                                                                        

W skład zadania wchodzi:                                                                                                                      

- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                                                                       

- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                                                                     

- podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

12 280,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

12 280,00 zł 
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podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie w 

łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów, b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku propozycji zgłoszonej we 

wniosku Wydział Edukacji nie będzie mógł 

zachować zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 

p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach 

publicznych i w związku z tym nie będzie 

mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 
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2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek S0076KA nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

121.  
WE 

S0077WS 

Robotyka w szkole. 

SP nr 1, ul. Sterlinga 24. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z 

robotyki.                                                                                                                                                                                      

W skład zadania wchodzi:                                                                                                                                     

- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                                                                          

- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                                                                     

- podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  

7 100,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

7 100,00 zł 
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diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku  będzie 

możliwe jesienią 2018 r.  Nowa podstawa 

programowa wprowadza podstawy 

programowania od I klasy szkoły 

podstawowej i zakłada jej kontynuację na 

kolejnych etapach nauki. Jednocześnie w 

łódzkie szkoły mają możliwość współpracy z  

Instytutem Informatyki stosowanej 

Politechniki Łódzkiej. Zasady wydawania 

środków publicznych określa ustawa  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), która w art. 

6. 1. określa, że:  Środki publiczne 

przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; Art. 

44 ust. 3 ww. ustawy określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 1) w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów, b) optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 2) w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku propozycji zgłoszonej we 

wniosku Wydział Edukacji nie będzie mógł 
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zachować zapisów art. 6.1 oraz art.44 ust.3 

p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach 

publicznych i w związku z tym nie będzie 

mógł zrealizować zadań zgodnie z 

obowiązującym prawem. Ponadto wniosek 

stoi w sprzeczności z zapisami § 6 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który 

stanowi, że: „Propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego nie mogą wskazywać 

bezpośrednio albo pośrednio podmiotu 

realizującego zadania lub trybu jego 

realizacji(…)”.Biorąc pod uwagę powyższe 

wniosek S0077WS nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

122.  
WE 

S0084WS 

Pracownia do zajęć z energetyki odnawialnej i technologii 

sanitarnych. 

ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 

Dostosowanie istniejącej pracowni do przeprowadzania zajęć 

dydaktycznych i praktycznych z energetyki odnawialnej i 

technologii sanitarnych prezentując i poznając nowoczesne 

technologie i źródła odnawialnej energii.  

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie zespołu 

szkół.  

150 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do zdobycia 

nowych umiejętności zawodowych oraz 

podniesienia kwalifikacji zawodowych. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

150 000,00 zł 

123.  
WE 

S0085WS 

Sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy przez uczniów 

szkoły. 

ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 

3 900,00 zł 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do zdobycia 

nowych umiejętności praktycznych 

3 900,00 zł 
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Sprzęt do nauki, szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-

oddechowej - fantom ( 1 szt.). Nauka zastosowania sprzętu 

pomocniczego w przypadku zaburzeń serca -AED (1 szt.), 

elektrody szkoleniowe do AED. 

 Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie zespołu 

szkół.  

służących ratowaniu życia ludzkiego.  

124.  
WE  

S0096KA 

Poradnia psychologiczna z korkami. 

rejon ulic: Żwirki, Gdańska, Kościuszki. 

W ramach zadania chcemy przeprowadzić 500 godzin 

poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców oraz 500 godzin 

korepetycji przedmiotowych dla dzieci, młodzieży, uczniów 

łódzkich szkół. 

Z efektów realizacji będą korzystać mieszkańcy Łodzi. 

100 000,00 zł 

N 

W kwartale ulic wskazanym we wniosku 

S0096KA jedyna publiczna placówką 

oświatowa jest Szkoła Podstawowa nr 46. Z 

dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów 

ustawy Prawo oświatowe wprowadzono 

warunki umożliwiające wzmocnienie 

wychowawczej roli szkoły. Zgodnie z art. 26 

ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 

programu wychowawczego i programu 

profilaktyki w jeden dokument - program 

wychowawczo - profilaktyczny. Dokument 

ten jest uchwalany przez radę rodziców w 

porozumieniu z rada pedagogiczną (art. 85 

ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie 

diagnozy potrzeb wychowawczych i 

środowiskowych danej społeczności 

szkolnej. Intencją jest prowadzenie 

całościowych oddziaływań wychowawczych 

w zależności od potrzeb uczniów. W chwili 

obecnej wprowadzenie do szkoły oferty zajęć 

dodatkowych musi więc być kompatybilne z 

zapisami cytowanego powyżej dokumentu 

oraz musi wynikać z diagnozy potrzeb 

uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu 

100 000,00 zł 
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30 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. 

Tak więc uzyskanie opinii dla propozycji 

zajęć dodatkowych złożonej we wniosku 

S0096KA będzie możliwe jesienią 2018 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

125.  
WE 

S0092WS 

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE DLA NASZYCH DZIECI 

- pomóż nam to zrobić w Przedszkolu Miejskim nr 125 :) 

(PM) 

PM nr 125, ul. Małachowskiego 14/20, działki nr: S5-203/1, S5-

203/3, S5-203/4. 

Projekt ma na celu doposażenie przedszkola w sprzęt niezbędny 

do zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu oraz 

zwiększenia atrakcyjności zabaw w ogrodzie przedszkolnym. 

Chcielibyśmy zakupić nowe zestawy meblowe, poidełko, 

urządzenie wielofunkcyjne. w związku z tym, że nasze dzieci 

uwielbiają zabawy ruchowe, wnioskujemy o rozbudowę placu 

zabaw o nowe zabawki i zestawy. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą przede wszystkim 

dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 125 w Łodzi.  

193 700,00 zł 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do 

podniesienia standardu placówki, pozwoli na 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć , w tym 

zajęć na świeżym powietrzu.  Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

193 700,00 zł 
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126.  
WE 

S0094KA 

Teatr Bliżej Nas. 

IV LO, ul. Pomorska 16. 

Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla : 3 części:                                                                                                                                                                                      

1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne 

w miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów);                                                                                                   

2) wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektakli;                                                                                                                                                                                                          

3) stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla 

widowiska tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i 

scenicznych w jeden show i przedstawienie go szerszej 

publiczności. Dowiezienie mieszkańców osiedla busami na 

występ do teatru (min. 4 występy). 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

135 060,00 zł 

N 

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy 

przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki  umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło 

połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w 

jeden dokument – program wychowawczo – 

profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany 

przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną  (art. 85 ust 1-3) i 

opracowywany jest na podstawie diagnozy 

potrzeb wychowawczych i środowiskowych 

danej społeczności szkolnej. Intencją jest 

prowadzenie całościowych oddziaływań 

wychowawczych  w zależności od potrzeb 

uczniów. W chwili obecnej wprowadzenie do 

szkoły oferty zajęć dodatkowych musi więc 

być kompatybilne z zapisami cytowanego 

powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 

diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej 

dokonuje się w ciągu  30 dni od daty 

rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc  

uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 

dodatkowych złożonej we wniosku 

S0094KA  będzie możliwe jesienią 2018 r.   

Z opisu zadania wynika, że poza zajęciami 

na terenie wskazanej we wniosku szkoły, 

przewidziane są także występy uliczne bez 

wskazania miejsc, w których występy te 

135 060,00 zł 
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miałby się odbywać. Stoi to w sprzeczności z 

zapisami § 3.2 p. 2 załącznika nr 1 do 

Zarządzenia  nr 7646/VII/18 Prezydenta 

Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego 2018 / 2019 który stanowi, 

że: „Propozycja zadania do budżetu 

obywatelskiego: (…) o innym charakterze 

niż określony w pkt.1, wymaga wskazania 

konkretnego miejsca realizacji ( np. 

określonej szkoły, parku, ulicy, kwartału 

ulic) ”.Biorąc pod uwagę powyższe wniosek 

nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

 


