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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 

na posiedzenie Komisji Partycypacji Budżetu Obywatelskiego w dniu 7 sierpnia 2019 roku 

Lp. 

Komórka 

merytoryczna 

Numer 

projektu 

Nazwa projektu 

Lokalizacja projektu 

Opis projektu 

Opinia komórki merytorycznej (P/N) 

Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej 

Koszty po 

weryfikacji 

1.  
BKSiDŁ 

S039WS 

Opracowanie historii dzielnicy Radiostacja w Łodzi. 

Dzielnica Radiostacja w obszarze ul. Małachowskiego, ul. Kopcińskiego, 

ul. Narutowicza, ul. Edukacyjna. 

Informacja o historii tej dzielnicy, ludziach tu mieszkających w 

przeszłości, aktualnie mających wpływ na rozwój Łodzi także na rozwój 

np. kultury Polski. 

P 

Projekt jest elementem budowania tożsamości lokalnej i wnosi 

nową wiedzę do historii Łodzi. Projekt zapewne zaktywizuje 

społeczność lokalną do szukania informacji o przeszłości 

osiedla. 

5 000,00 zł  

2.  
MOPS 

S047KA 

Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla 

bezdomnych łodzian. 

Gdziekolwiek pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Kościuszki, Narutowicza, 

Kilińskiego. 

Projekt ma na celu zwiększenie higieny osobistej bezdomnych 

mieszkańców Łodzi., poprawiając w efekcie zarówno ich jakość życia 

jak i komfort podróży pojazdami MPK pozostałym mieszkańcom 

naszego miasta. Cel zostanie zrealizowany poprzez uruchomienie 

łódzkiej publicznej bezpłatnej łazienko-pralni dla bezdomnych. Zadanie 

składa się z wykonania dokumentacji projektowej, adaptacji budowlanej 

pomieszczeń, ich wyposażenia, doprowadzenia mediów, podpisania 

umów z podwykonawcami na całodobowe sprzątanie i całodobową 

ochronę obiektu. W jednym pomieszczeniu ulokowane zostaną po dwie 

energooszczędne pralki automatyczne oraz dwie suszarki elektryczne, a 

także mała poczekalnia składająca się z 8 krzeseł i 2 prostych stolików 

wraz z 2 ściennymi suszarkami do włosów. W innym pomieszczeniu 

znajdować się będą 2 kabiny prysznicowe i dwie przebieralnie, a w 

kolejnym 2 kabiny WC oraz 2 umywalki. Obiekt i wyposażenie będą 

także regularnie konserwowane przez okres projektu. Projekt obejmuje 

również bieżące zakupy środków piorących i środków czystości przez 

cały okres trwania projektu (dostępnych bezpłatnie dla korzystających), 

bieżące koszty energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, 

wentylacji i ogrzewania pomieszczeń. 

N/P 

Mimo, iż proponowane działanie polegające na utworzeniu 

bezpłatnej, cąłodobowej łazienki z pralnią i suszarnią, dla 

bezdomnych łodzian, stanowiłoby uzupełnienie pomocy, którą 

niosą funkcjonujące na terenie Miasta placówki dla osób 

bezdomnych, MOPS w Łodzi negatywnie opiniuje zgłoszony 

projekt. Propozycja jest niezgodna z § 3 ust. 1 załącznika do 

uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 

2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

Zgłoszona propozycja jest zlokalizowana na terenie Osiedla 

Katedralna, ale nie dotyczy jego mieszkańców i nie ma 

charakteru osiedlowego. Projekt jest skierowany do 

bezdomnych mieszkańców Łodzi, ma zatem charakter 

ogólnołódzki i tym samym nie spełnia wymogów formalnych 

ŁBO. Ponadto jego realizacja jest obarczona wysokim 

stopniem ryzyka, ponieważ: 1) nie uwzględnia aspektu 

społecznego dla wskazanej wstępnie lokalizacji obiektu, 

którego charakter może budzić sprzeciw okolicznych 

mieszkańców, 2) nie uwzględnia czasu potrzebnego na 

uzyskanie stosownych zgód lub pozwoleń niezbędnych do 

realizacji poszczególnych etapów przygotowania i wykonania 

inwestycji przy stosowaniu ustawy PZP, co nie daje gwarancji 

jej zakończenia w trakcie jednego roku budżetowego, 3) nie 

umożliwia rzetelnej analizy kosztów realizacji projektu, co 

może skutkować ich niedoszacowaniem, bądź generowaniem 

wysokich kosztów eksploatacji w kolejnych latach. 

636 500,00 zł  
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3.  
MOPS 

P069ZL 

Samochód pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych 

Dzieci. 

ul. Drużynowa 3/5. 

Samochód służyć będzie do działań interwencyjnych związanych z 

przemocą domową dotycząca dzieci i innych członków rodzin. Pojazd 

będzie używany przez zespół interwencyjny w skład którego wchodzić 

będzie psycholog i opiekun. Na miejscu udzielać będą wsparcia 

dzieciom, a wrazie konieczności przewiezie na teren specjalistycznej 

placówki opiekuńczej. Straż Miejska w ramach dodatkowych służb 

prowadzić będzie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 

opiekunów, wolontariuszy i rodzin adopcyjnych. Będą również czuwać 

nad bezpieczeństwem w rejonie placówki i osiedla Złotno. Nocospray 

służyć będzie oczyszczaniu powietrza co ma skutkować zmniejszeniem 

liczby zachorowań u dzieci. 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający 

na doposażeniu Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej przy 

ul. Drużynowej 3/5 w Łodzi. Zakup samochodu z możliwością 

przewozu do 7 osób przyczyni się do usprawnienia 

przeprowadzanych przez pracowników MOPS w Łodzi 

interwencji i wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na 

przewóz osób korzystających ze wsparcia interwencyjnego 

Ośrodka. Dodatkowo doposażenie Placówki w urządzenie do 

skutecznej i bezpiecznej dla użytkowników dezynfekcji całego 

pomieszczenia i powierzchni, przyczyni się do 

zminimalizowania liczby zachorowań. Funkcjonariusze 

Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi posiadają 

niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia z 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Straż Miejska dzięki 

środkom finansowym będzie mogła przeszkolić opiekunów 

wolontariuszy i rodziny adopcyjne. Dodatkowe środki na 

służby ponadnormatywne pozwolą zwiększyć obecność Straży 

Miejskiej na terenie osiedla Złotno, co w znaczny sposób 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców. 

Zgłoszona propozycja jest spójna z art. 180 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, zgodnie z którym zadaniem własnym powiatu jest 

m. in. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. W toku oceny projektu koszty 

szacunkowe zostały urealnione stosownie do proponowanego 

przez autora zakresu z uwzględnieniem cen rynkowych zakupu 

nowego samochodu. 

 119 000,00 zł  

4.  
MOPS 

B102TW 

Kolorowy i bezpieczny Dom Dziecka. 

ul. Lniana 9. 

Ubogie wyposażenie placu zabaw nie pozwala wychowankom Domu 

Dziecka na pełne i beztroskie korzystanie z uroków zabaw na świeżym 

powietrzu. Zaplanowane działania zakładają doposażenie placu zabaw w 

roślinność i przyrządy. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń służyć 

będzie oczyszczaniu powietrza co będzie skutkować zmniejszeniu liczby 

zachorowań u dzieci. Straż Miejska w ramach dodatkowych służb 

prowadzić będzie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz będzie czuwać nad bezpieczeństwem w rejonie 

Domu Dziecka jak i Osiedla Teofilów Wielkopolska. 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający 

na aranżacji placu zabaw, rewitalizacji terenu zielonego oraz 

doposażeniu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. 

Lnianej 9 w Łodzi. Proponowana inwestycja znacząco 

podniesie estetykę i komfort pobytu jej wychowankom. 

Dodatkowo doposażenie Placówki w urządzenie do skutecznej 

i bezpiecznej dla użytkowników dezynfekcji całego 

pomieszczenia i powierzchni, przyczyni się do 

zminimalizowania liczby zachorowań. Funkcjonariusze 

Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi posiadają 

niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia z 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Straż Miejska dzięki 

środkom finansowym będzie mogła przeszkolić opiekunów 

116 000,00 zł 
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wolontariuszy i rodziny adopcyjne. Dodatkowe środki na 

służby ponadnormatywne pozwolą zwiększyć obecność Straży 

Miejskiej na terenie osiedla Teofilów-Wielkopolska, co w 

znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jego 

mieszkańców. Zgłoszona propozycja jest spójna z art. 180 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym zadaniem 

własnym powiatu jest m. in. zapewnienie dzieciom pieczy 

zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Wskazana wartość szacunkowa złożonego projektu jest realna 

w stosunku do obowiązujących cen rynkowych. 

5.  
MOPS 

W074ST 

Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka. 

Dom Dziecka dla Małych Dzieci,ul. Zbocze 2a. 

Na terenie zielonym należącym do placówki dokonać trzeba nasadzenia 

drzew , krzewów i kwiatów celem poprawy komfortu wypoczynku dzieci 

tam przebywających. Plac zabaw zostanie wyposażony w atestowane 

urządzenia o charakterze edukacyjnym i zabawowym. Urządzenie do 

dezynfekcji pomieszczeń służyć będzie do oczyszczania powietrza w 

pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci, co przyczyni się do 

zmniejszenia liczby zachorowań. Straż Miejska w ramach dodatkowych 

służb prowadzić będzie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla opiekunów, wolontariuszy i rodzin zastępczych. 

Będą również czuwać nad bezpieczeństwem w rejonie placówki oraz 

Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. Elementy składowe projektu: 

Rewitalizacja terenu zielonego - 9 500,00, Urządzenie do dezynfekcji 

pomieszczeń + roczny zapas płynu - 14 000,00, Aranżacja placu zabaw - 

56 000,00, Dodatkowe służby dla Straży Miejskiej - 20 000,00. 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający 

na aranżacji placu zabaw, rewitalizacji terenu zielonego oraz 

doposażeniu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. 

Zbocze 2a w Łodzi. Proponowana inwestycja znacząco 

podniesie estetykę i komfort pobytu jej wychowankom. 

Dodatkowo doposażenie Placówki w urządzenie do skutecznej 

i bezpiecznej dla użytkowników dezynfekcji całego 

pomieszczenia i powierzchni, przyczyni się do 

zminimalizowania liczby zachorowań. Funkcjonariusze 

Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi posiadają 

niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia z 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Straż Miejska dzięki 

środkom finansowym będzie mogła przeszkolić opiekunów 

wolontariuszy i rodziny adopcyjne. Dodatkowe środki na 

służby ponadnormatywne pozwolą zwiększyć obecność Straży 

Miejskiej na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze, co w 

znaczny sposób wpłynie na poprawę. Zgłoszona propozycja 

jest spójna z art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z 

którym zadaniem własnym powiatu jest m. in. zapewnienie 

dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych. Wskazana wartość szacunkowa złożonego 

projektu jest realna w stosunku do obowiązujących cen 

rynkowych. 

 99 500,00 zł  

6.  
MOPS 

W204OJ 

Nie wyrzucaj, podziel się ! – Jadłodzielnia na Olechowie i Janowie. 

ul. Ketlinga 21, ul. Zakładowa 50. 

Przyczyńmy się do stworzenia dwóch punktów JADŁODZIELNI na 

naszym osiedlu. Nie marnujmy jedzenia, nie wyrzucajmy go do śmieci. 

Podzielmy się z tymi, którzy tego jedzenia mogą potrzebować, a nie 

zawsze jest je na nie stać. JADŁODZIELNIA to takie miejsce, gdzie 

N 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi negatywnie 

opiniuje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający na 

utworzeniu dwóch Jadłodzielni na Osiedlu Olechów-Janów. 

Mimo, iż nowe obiekty znacznie poprawiłby ofertę dla 

najuboższych mieszkańców Osiedla, należy wskazać, iż 

 15 000,00 zł  



4 
 

można zostawić jedzenie, którego wiesz, że nie zjesz, a jeszcze nie jest 

zepsute. Opisane w odpowiedni sposób i spakowane, można zostawić w 

lodówce lub na półce w wyznaczonym do tego miejscu. Nie wyrzucaj, 

podziel się ! 

przedmiotowy projekt nie spełnia zapisów § 2 ust 2 pkt 5 

załącznika do uchwały Nr N/l/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełnić projekt Budżetu Obywatelskiego. Wskazane 

przez liderów projektu działki: przy ul. Ketlinga 21 w Łodzi 

oraz ul. Zakładowej 50 w Łodzi, na których planowana jest 

lokalizacja dwóch Jadłodzielni, posiadają obciążenia w postaci 

dzierżawy oraz użytkowania wieczystego. Ponadto wobec obu 

działek istnieje ryzyko postępowania w sprawie zwrotu 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich 

spadkobierców. 

7.  
MOSiR 

G134RU 

Stawy Stefańskiego - parking wzdłuż Patriotycznej. 

Stawy Stefańskiego na terenie Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, 

Farną, Patriotyczną i Głębinową. 

Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość 

terenów zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu Ruda oraz 

uatrakcyjnienie samych Stawów Stefańskiego. Wnioskuję o 

wybudowanie parkingu wzdłuż ul. Patriotycznej od wysokości ul. 

Zamulnej, aż za ul. Ksawerowską. Parking wybudowany po stronie 

Stawów i wyłożony betonową kostką ażurową. 

N/P 

W związku z toczącym się postępowaniu administracyjnym 

o zwrot nieruchomości wywłaszczonej przy ul. Patriotycznej 3, 

MOSiR do czasu zakończenia postępowania nie może trwale 

inwestować w nieruchomości objęte postępowaniem. Działki 

wskazane w przedmiotowym wniosku, na których byłaby 

możliwość realizacji zadania będące w administrowaniu 

MOSiR leżą na terenach, które potencjalnie mogą zostać 

zwrócone. Natomiast działki położone po drugiej stronie 

ul. Patriotycznej (od strony zachodniej) pozostające we 

władaniu ZDiT są przedmiotem innego wniosku 

przewidującego poszerzenie jezdni i budowę chodnika. 

850 000,00zł  

8.  
MOSiR 

G158CH 

Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi 

butelkami plastikowymi i szklanymi. 

Stawy Jana w pobliżu toalet. 

Umieszczenie na Stawach Jana urządzenia do którego można wrzucać 

butelki plastikowe i szklane. W zamian wrzucający otrzymuje co ileś 

wrzutów bezpłatne bilety umożliwiające skorzystanie z instytucji 

miejskich jak basen, muzeum, teatr czy transport zbiorowy. Tym samym 

urządzenie poza walorami ekologicznymi ma sprzyjać postawom 

proekologicznym i zachęcać do dbania o otoczenie. 

N 

• koszty dwuletniego utrzymania przekraczają 30% wartości 

projektu; • brak zintegrowanej obsługi finansowej dla 

wszystkich instytucji wskazanych we wniosku; 

• konieczność zmiany aktów prawa miejscowego - zmiana 

zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących cenników 

wskazanych we wnioskach instytucji, oraz uchwały Rady 

Miejskiej w zakresie nieodpłatnego korzystania z transportu 

miejskiego.; • negatywna opinia Biura Architekta Miasta w 

zakresie lokalizacji tego typu urządzeń na terenach 

rekreacyjnych; • brak zgody wnioskodawcy na zmianę 

lokalizacji urządzenia; • MOSiR nie ma w swoim statucie 

zadań związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, 

przedmiotem działalności jednostki jest realizowanie na rzecz 

mieszkańców Miasta Łodzi zadań z zakresu kultury fizycznej, 

sportu oraz wypoczynku. Biorąc pod uwagę powyższe w 

ocenie MOSiR zasadnym byłoby aby realizację butelkomatów 

przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z 

o.o. 

142 0210,00zł  

9.  
MOSiR 

G318RU 

Toaleta nad Stawami Stefańskiego. 

Park 1-go Maja. 

Toaleta samoobsługowa wraz z przyłączeniami wodnokanalizacyjnymi, 

P/P 

Realizacja zadania znacząco poprawi stan sanitarny obiektu. 

Wyposażenie toalety w przewijak umożliwi komfortową, 

730 000,00zł 
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na wzór tej z Parku Poniatowskiego. Toaleta powinna znajdować się nad 

Stawami Stefańskiego od strony wyspy, tam gdzie jest plac zabaw, 

siłownia i boisko do siatki 

bezpieczną i higieniczną pielęgnację najmłodszych łodzian tak 

licznie korzystających z uroku parku. Będzie to jedyna toaleta 

całoroczna i ogólnodostępna zlokalizowana w tej okolicy. 

10.  
MOSiR 

B275LA 

Butelkomat w Arturówku, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami 

plastikowymi i szklanymi. 

Arturówek w okolicy wodnego placu zabaw. 

Umieszczenie w Arturówku urządzenia do którego można wrzucać 

butelki plastikowe i szklane. W zamian wrzucający otrzymuje co ileś 

wrzutów bezpłatne bilety umożliwiające skorzystanie z instytucji 

miejskich jak basen, muzeum, teatr czy transport zbiorowy. Tym samym 

urządzenie poza walorami ekologicznymi ma sprzyjać postawom 

proekologicznym i zachęcać do dbania o otoczenie. 

 N 

Koszty dwuletniego utrzymania przekraczają 30% wartości 

projektu; brak zintegrowanej obsługi finansowej dla 

wszystkich instytucji wskazanych we wniosku; konieczność 

zmiany aktów prawa miejscowego - zmiana zarządzeń 

Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących cenników wskazanych 

we wnioskach instytucji, oraz uchwały Rady Miejskiej w 

zakresie nieodpłatnego korzystania z transportu miejskiego.; 

negatywna opinia Biura Architekta Miasta w zakresie 

lokalizacji tego typu urządzeń na terenach rekreacyjnych; brak 

zgody wnioskodawcy na zmianę lokalizacji urządzenia; 

MOSiR nie ma w swoim statucie zadań związanych ze 

zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, przedmiotem 

działalności jednostki jest realizowanie na rzecz mieszkańców 

Miasta Łodzi zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz 

wypoczynku. Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie MOSiR 

zasadnym byłoby aby realizację butelkomatów przejęło 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. 

 142 210,00 zł 

11.  
SM 

P201RS 

Bezpieczne Smulsko - monitoring miejski na osiedlu Smulsko. 

Osiedle Smulsko. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitoringu miejskiego na osiedlu 

Smulsko. Projekt zakłada rozmieszczenie 8 kamer (2 punkty kamerowe) 

działających przez całą dobę, w miejscach uznawanych za niebezpieczne 

tj. przy boisku, placu zabaw, niebezpiecznych skrzyżowaniach oraz 

podłączenie ich do miejskiej sieci monitoringu. Budowa systemu kamer 

w przestrzeni publicznej osiedla Smulsko zwiększy poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozwoli zapobiec wielu 

niebezpiecznym zdarzeniom. 

  

  
  

12.  
SM 

G282CD 

Animal Patrol-na ratunek zwierzętom. 

Ul.Rydla 19. 

Animal Patrol jest sekcją specjalistyczną Straży Miejskiej w Łodzi 

realizującą interwencje z udziałem zwierząt, których liczba wynosi kilka 

tysięcy w ciągu jednego roku. Doposażenie sekcji w ciągle zużywający 

się sprzęt jest konieczne, by zachować właściwy poziom realizacji tych 

zgłoszeń. Służby ponadnormatywne umożliwić mają skrócenie czasu 

oczekiwania na realizację oraz rozszerzenie działań w zakresie 

prewencji. Materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne służyć będą 

podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez sekcję oraz 

dystrybuowane będą do mieszkańców Łodzi. 

P 

Niezależnie od uwag natury formalnej zawartych w części 

„TECHNICZNA MOŻLIWOŚĆ I CELOWOŚĆ REALIZACJI 

PROJEKTU" informuję, że strażnicy Sekcji Animal Patrol 

realizują zadania w zakresie ochrony porządku publicznego 

wynikające z ustaw oraz aktów prawa miejscowego. Do 

najważniejszych z nich należy realizacja zgłoszeń dotyczących 

zwierząt bez nadzoru, realizacja zapisów Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, kontrola zasad utrzymania zwierząt, współpraca z 

podmiotami zewnętrznymi, czy też w sposób pośredni 

propagowanie i określanie wśród mieszkańców właściwych 

postaw w stosunku do zwierząt. Wszystkim tym działaniom 

przyświeca dewiza, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 

 120 000,00 zł  
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odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Tym samym, każde 

zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Dlatego też, 

odnosząc się bezpośrednio do składowych projektu informuję, 

że: Wyposażenie w sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt. 

Sekcja Animal Patrol w ciągu roku realizuje kilka tysięcy 

interwencji. Są to między innymi przewozy do Schroniska dla 

zwierząt w Łodzi, interwencje związane ze znęcaniem się nad 

zwierzętami, pomoc zwierzętom powypadkowym i ich 

przewóz do lecznicy weterynaryjnej, zgłoszenia związane ze 

zwierzyną dziką i jej transport do Ośrodka Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt oraz coraz częstsze interwencje dotyczące 

zwierząt egzotycznych.Mając powyższe na uwadze 

oczywistym jest, że sprzęt, którym dysponuje Sekcja zużywa 

się. Dlatego też doposażenie Sekcji poprzez wymianę obecnie 

używanego i starzejącego się oraz zakup nowego pozwoli na 

zintensyfikowanie jej działań. Ponadto, pozytywnie wpłynie na 

logistykę oraz organizację służby. 2. Służby 

ponadnormatywne. 

Mając na uwadze liczbę realizowanych interwencji należy 

uznać, że dodatkowe służby ponadnormatywne bez wątpienia 

przyczyną się do zintensyfikowania działań Sekcji. Spowodują 

one bowiem więcej patroli w mieście. Więcej patrol zaś to 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, 

skuteczniejsze i sprawniejsze przeprowadzanie interwencji, 

zrealizowanie ich większej liczby oraz skrócenie czasu ich 

realizacji. 

3. Materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne.Istotnym 

również jest zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych 

na potrzeby Sekcji. Ze względu na prowadzenie przez 

funkcjonariuszy prelekcji i pogadanek w placówkach 

oświatowych oraz udział w festynach i rodzinnych imprezach 

kulturalno - rozrywkowych organizowanych dla łodzian 

niezbędny jest zakup materiałów promocyjnych i 

edukacyjnych w postaci broszur, plansz, ulotek, itp. Materiały 

te przyczynią się do przybliżenia dzieciom i młodzieży oraz 

mieszkańcom Łodzi właściwych postaw wobec zwierząt oraz 

zasad właściwego zachowania w kontaktach ze zwierzętami. 

Będą również nieocenioną pomocą dla strażników w 

przekazywaniu wiedzy, którą posiadają. 

13.  
WE 

W109AN 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży. 

ul. Gajcego 7/11 (Orlik tartanowy). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez 

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 

30 000,00 zł 
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instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z 

podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. 

Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje 

pomiędzy uczestnikami zadania. 

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 będzie możliwe jesienią 2019 

r. Poza tym na wskazanych we wnioskach boiskach ORLIK 

obowiązuje regulamin wynikający z rządowego programu 

MOJE BOISKO ORLIK 2020 i określa on, że wszystkie 

zajęcia odbywające się na ORLIKach są nieodpłatne i 

ogólnodostępne. Na każdym z boisk zatrudniony jest animator, 

który odpowiada za organizowanie i koordynowanie zajęć. W 

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

14.  
WE 

W110NO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży. 

ul. Grabińska 3b (Orlik tartanowy). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez 

instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z 

podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. 

Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje 

pomiędzy uczestnikami zadania. 

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 będzie możliwe jesienią 2019 

r. Poza tym na wskazanych we wnioskach boiskach ORLIK 

obowiązuje regulamin wynikający z rządowego programu 

MOJE BOISKO ORLIK 2020 i określa on, że wszystkie 

zajęcia odbywające się na ORLIKach są nieodpłatne i 

ogólnodostępne. Na każdym z boisk zatrudniony jest animator, 

który odpowiada za organizowanie i koordynowanie zajęć. W 

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

30 000,00 zł 
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15.  
WE 

W113OJ 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży. 

ul. Dąbrówki 1 (Orlik tartanowy). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez 

instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z 

podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. 

Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje 

pomiędzy uczestnikami zadania. 

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 będzie możliwe jesienią 2019 

r. Poza tym na wskazanych we wnioskach boiskach ORLIK 

obowiązuje regulamin wynikający z rządowego programu 

MOJE BOISKO ORLIK 2020 i określa on, że wszystkie 

zajęcia odbywające się na ORLIKach są nieodpłatne i 

ogólnodostępne. Na każdym z boisk zatrudniony jest animator, 

który odpowiada za organizowanie i koordynowanie zajęć. W 

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

30 000,00 zł 

16.  
WE 

W114ZA 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży. 

ul. Tatrzańska 69a (Orlik tartanowy). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez 

instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z 

podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. 

Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje 

pomiędzy uczestnikami zadania. 

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 będzie możliwe jesienią 2019 

r. Poza tym na wskazanych we wnioskach boiskach ORLIK 

obowiązuje regulamin wynikający z rządowego programu 

30 000,00 zł 
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MOJE BOISKO ORLIK 2020 i określa on, że wszystkie 

zajęcia odbywające się na ORLIKach są nieodpłatne i 

ogólnodostępne. Na każdym z boisk zatrudniony jest animator, 

który odpowiada za organizowanie i koordynowanie zajęć. W 

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

17.  
WE 

P038RS 

Bezpieczny plac zabaw dla psów. 

Kusocińskiego 116. 

Psi plac zabaw obejmie ogrodzony siatką obszar 450 m2 trawiastego 

terenu. Znajdujące się na nim wyposażenie zapewni rozrywkę dla dużych 

i małych psów, a zamknięta przestrzeń da ich właścicielom możliwość 

bezpiecznego wybiegania psów. Wejście na plac zabaw będzie stanowić 

tzw. podwójna furtka, która uniemożliwi psom samowolne wyjście z 

placu. Plac podzielony zostanie na dwie części - pierwsza część 

wyposażona zostanie w urządzenia zabawowe dla zwierząt, druga 

oddzielona kolorowym sztachetowym ogrodzeniem, gdzie psy spokojnie 

mogą się wybiegać na wolnej przestrzeni. W części pierwszej znajdzie 

się: tunel, ( równoważnia pochyła, hydrant z poprzeczką, przeskok 

potrójny, słupki do slalomu. Na placu planuje się również utworzyć 

ogrodzoną piaskownicę jako toaletę dla psów oraz słupki parkingowe dla 

psów, gdzie psy będą mogły odpocząć. Tu też znajdzie się jeden kosz na 

śmieci oraz dwa kosze na psie odchody. Gdy psy będą szczęśliwie 

bezpiecznie się bawić z innymi czworonogami, właściciele będą mogli 

odpocząć na trzech ławkach. W wyposażeniu przewiduje się również 

tablicę z regulaminem. Planowana lokalizacja jest dogodna dla 

większości mieszkańców tego osiedla. 

N 

Tereny wskazane we wniosku administrowane są przez Szkołę 

Podstawową nr 44. Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej  i Sportu z dnia 31 marca 2002 r. (DZ.U. 2002  nr 6  

poz. 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 -  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 

poz. 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..  

 

               40 000,00 zł  

 

18.  
WE 

P205SP 

Z kulturą za Pan Brat od najmłodszych lat. 

ul. Zielona 21, ul. Więckowskiego 10, ul. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach Beneficjentami tej części 

projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału 

w spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w 

wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. 

Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy 

umiejętności. - występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. 

Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie 

wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni 

obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym 

poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla 

artystów. W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w 

teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie 

wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie 

września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy 

mieszkańcy osiedla (po powrocie z wakacji). 2) Bezpłatne zajęcia 

taneczne i akrobatyczne 1134 godzin bezpłatnych zajęć ruchowych 

(taniec i akrobatyka) w wybranych lokalizacjach. Realizacja od stycznia 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. Biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery placówki 

451 940,00 zł  
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do grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). Możliwe jest 

zwiększenie liczby miejsc prowadzenia zajęć jeżeli realizator takie 

miejsca znajdzie. 3) 30 pokazów taneczno-akrobatycznych w 

wyznaczonych przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Ta 

część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. 

Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż 

dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej 

pasji. 4) Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach poziomach. Turniej 

powinien odbyć się w ramach dowolnej organizacji tanecznej która 

posiada program taneczny i możliwość rywalizacji w klasach oraz na 

poziomach. Zarówno prowadzący jak i uczestnicy będą zmotywowani do 

jak najlepszej pracy, kiedy wiedzą że będą występować przed szerszą 

publicznością i mają termin przygotowania. 

wychowania pozaszkolnego, których statutowym obowiązkiem 

jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności; wychowanie miłośników, 

entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i 

twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie 

sprawności fizycznej uczestników propozycja opisana we 

wniosku 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; 

 oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

19.  
WE 

P260ZL 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży. 

ul. Napoleońska 7, (Orlik tartanowy). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w 

okresie funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizację ruchową 

i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 

bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim 

„Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego 

(100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie 

brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do 

podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. 

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami 

unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą 

organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami 

zadania. Schemat zajęć: Rozgrzewka - 15 min Technika indywidualna - 

30 min Konkursy i mini gry - 45min Zajęcia będą udokumentowane 

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 będzie możliwe jesienią 2019 r. Poza 

30 000,00 zł  
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fotograficznie oraz udostępnione na profilu Facebook „Unihokej bawi, 

uczy i wychowuje" założonym na potrzeby zadania. Na profilu będą 

znajdować się aktualne informacje na temat zadania. Godziny zajęć 

poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota- niedziela 8:00-22:00. 

Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. 

Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, 

obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie 

obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.  

tym na wskazanych we wnioskach boiskach ORLIK 

obowiązuje regulamin wynikający z rządowego programu 

MOJE BOISKO ORLIK 2020 i określa on, że wszystkie 

zajęcia odbywające się na ORLIKach są nieodpłatne i 

ogólnodostępne. Na każdym z boisk zatrudniony jest animator, 

który odpowiada za organizowanie i koordynowanie zajęć. W 

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

20.  
WE 

W264SW 

Z kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

ul. Kopcińskiego 54, ul.Józefa 19. 

Partycypowanie w dwóch spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i 

akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych 

przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 

turniejów tańca w klasach poziomach.  

N 

Wskazana we wniosku lokalizacja  projektu, to nieruchomości 

na których położone są  szkoła i przedszkole miejskie. 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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. System 

pracy przedszkoli (5 godzin podstawy programowej oraz 

zajęcia dodatkowe finansowane  przez Miasto Łódź ,  

prowadzone w uzgodnieniu z rodzicami dzieci) uniemożliwia 

wprowadzenie dodatkowych zajęć i pokazów tanecznych . 

Ponadto dyrektorów przedszkoli obowiązują przepisy 

Rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz.U. 

poz. 2140)   Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie Łodzi 

działają cztery placówki wychowania pozaszkolnego, których 

statutowym obowiązkiem jest „ ujawnianie i rozwijanie 

talentów, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności; 

wychowanie miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki - 

aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego; szeroko 

pojęta edukacja kulturalna  oraz dbałość o prawidłowy rozwój i 

podnoszenie sprawności fizycznej uczestników propozycja 

370 560,00 zł 
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opisana we wniosku   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; 

oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1  uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

21.  
WE 

W265ZA 

Z kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

ul.Morcinka 3, ul. Brzeziny 3. 

Partycypowanie w dwóch spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i 

akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych 

przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 

turniejów tańca w klasach poziomach.  

N 

Wskazana we wniosku lokalizacja  projektu, to nieruchomości 

na których położone są  przedszkola miejskie. System pracy 

przedszkoli (5 godzin podstawy programowej oraz zajęcia 

dodatkowe finansowane  przez Miasto Łódź ,  prowadzone w 

uzgodnieniu z rodzicami dzieci) uniemożliwia wprowadzenie 

dodatkowych  zajeć i pokazów tanecznych . Ponadto 

dyrektorów przedszkoli obowiązują przepisy Rozporządzenia 

MEN z 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). 

Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery 

placówki wychowania pozaszkolnego, których statutowym 

obowiązkiem jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, 

uzdolnień, zainteresowań i umiejętności; wychowanie 

miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych 

uczestników i twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta 

edukacja kulturalna  oraz dbałość o prawidłowy rozwój i 

podnoszenie sprawności fizycznej uczestników propozycja 

opisana we wniosku  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 

370 560,00 zł 
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założonych celów;  

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań; 

oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1  uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

22.  
WE 

G191WI 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży. 

Gościniec 1, (Orlik tartanowy). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w 

okresie funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt sportowy. 

Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i 

otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas 

trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz 

pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego znajomość regulaminu. 

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami 

unihokeja i nauczą się 

podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje 

pomiędzy uczestnikami zadania. 

N/P 

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 będzie możliwe jesienią 2019 

r. Poza tym na wskazanych we wnioskach boiskach ORLIK 

obowiązuje regulamin wynikający z rządowego programu 

MOJE BOISKO ORLIK 2020 i określa on, że wszystkie 

zajęcia odbywające się na ORLIKach są nieodpłatne i 

ogólnodostępne. Na każdym z boisk zatrudniony jest animator, 

który odpowiada za organizowanie i koordynowanie zajęć. W 

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

30 000,00zł  

23.  
WE 

G193CH 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży. 

Pryncypalna 74, Łódź (Orlik tartanowy). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w 

okresie funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt sportowy. 

 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) 

30 000,00zł  
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Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i 

otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas 

trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz 

pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego znajomość regulaminu. 

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami 

unihokeja i nauczą się 

podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje 

pomiędzy uczestnikami zadania. 

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 będzie możliwe jesienią 2019 

r. Poza tym na wskazanych we wnioskach boiskach ORLIK 

obowiązuje regulamin wynikający z rządowego programu 

MOJE BOISKO ORLIK 2020 i określa on, że wszystkie 

zajęcia odbywające się na ORLIKach są nieodpłatne i 

ogólnodostępne. Na każdym z boisk zatrudniony jest animator, 

który odpowiada za organizowanie i koordynowanie zajęć. W 

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

24.  
WE 

G211CD 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcie sportowe 

dla dzieci i młodzieży. 

Ul. Podhalańska 2a, (Orlik tartanowy). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w 

okresie funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt sportowy. 

Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i 

otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas 

trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz 

pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego znajomość regulaminu. 

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami 

unihokeja i nauczą się 

podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje 

pomiędzy uczestnikami zadania. 

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 będzie możliwe jesienią 2019 

r. Poza tym na wskazanych we wnioskach boiskach ORLIK 

obowiązuje regulamin wynikający z rządowego programu 

MOJE BOISKO ORLIK 2020 i określa on, że wszystkie 

zajęcia odbywające się na ORLIKach są nieodpłatne i 

ogólnodostępne. Na każdym z boisk zatrudniony jest animator, 

który odpowiada za organizowanie i koordynowanie zajęć. W 

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

30 000,00zł  

25.  
WE 

G267RO 

Na sportowo w SP 42, ul Przyszkole 42. 

Ul. Przyszkole 42. 

Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów SP 42 w Łodzi, którzy chcą 

N 

Z dniem 1 września 20017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo 

oświatowe wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie 

407 640,00zł  
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byś aktywni fizycznie poza obowiązkowymi zajęciami wychowania 

fizycznego. Zajęcia zostaną zorganizowane dla dzieci uczęszczających 

do świetlicy szkolnej i ew. innych chętnych i realizowane w godzinach 

pracy szkoły. 

Celem zajęć jest: 

- upowszechnianie sportu i aktywności fizyczne 

- nauka pływania i bezpiecznego korzystania akwenów 

- profilaktyka wad postawy 

- zagospodarowanie czasu wolnego ucznia i w skazywanie 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

- zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka do aktywności fizycznej. 

Szkoła podstawowa nr 42 zlokalizowana jest w Łodzi na ulicy 

Przyszkole 42. Uczniowie szkoły nie korzystają w ramach 

podstawowych godzin wychowania fizycznego z zajęć organizowanych 

na pływalni. W okolicach szkoły zlokalizowane są 3 baseny należące do 

uczelni wyższych oraz jeden basen miejski. 

Założono wsparcie projektem około 150 uczniów szkoły. W ramach 

projektu skalkulowano koszty transportu a także opieki nauczyciela lub 

innej zatrudnionej osoby na czas przejazdu i powrotu z basenu. 

W ramach projektu założono również zakup sprzętu sportowego dla 

potrzeb szkoły. 

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 pływania będzie możliwe jesienią 2019 r.  

W związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii 

pozytywnej.  

26.  
WE 

G315RO 

Bezpieczny rozwój dla naszych dzieci – zbudujmy plac zabaw na 

Obywatelskiej. 

Ul. Obywatelska 57. 

Zadanie polega na budowie nowego PLACU ZABAW dla dzieci Będzie 

on uzupełniał infrastrukturę sportową znajdującą się przy s/kole na 

Obywatelskiej. Przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego 

czasu dzieci, wpłynie pozytywnie na ich rozwój fizyczny i psychiczny. 

Inwestycja będzie polegała na zbudowaniu bezpiecznego placu zabaw 

wraz z dodatkową infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo i komfort 

korzystającym rodzinom. Na inwestycję składać się będzie: plac zabaw - 

5 elementów, stoliki do gry w szachy wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

ławki parkowe (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.). W celu udostępnienia 

infrastruktury szerokim odbiorcom, wybudowane zostaną miejsca 

parkingowe (4 szt.) wraz z zapewniającymi bezpieczeństwo separatorami 

(12 szt.). Postawione zostaną także stojaki rowerowe (3 szt) dla szerokiej 

grupy rowerzystów. Niezbędna jest również budowa nowych alejek (250 

m2). tak aby z placu zabaw można było korzy stać w bezpieczny sposób. 

N 

W związku ze zmiana siedziby XX Liceum 

Ogólnokształcącego - dotychczasowego administratora 

wskazanej we wniosku działki – nieruchomość położona przy 

Obywatelskiej 57 została przekazana do Zarządu Lokali 

Miejskich. Z uwagi na fakt, iż na chwilę obecną nie jest 

wiadomo w jaki sposób będzie użytkowany budynek, wniosek 

nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

532 200,00zł  

27.  
WE 

B090BC 

Sky Weavers - Quidditch dla każdego. 

ul. Mackiewicza 9. 

Projekt zakłada przeprowadzenie serii dwóch otwartych treningów 

Quidditcha. W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez członków 

łódzkiej drużyny SkyWeavers mieszkańcom Łodzi przybliżone zostaną 

zasady coraz popularniejszego sportu jakim jest Quidditch. Wydarzenie 

jest adresowane do wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku 

N 

Na wskazanym we wniosku boiskach ORLIK obowiązuje 

regulamin wynikający z rządowego programu MOJE BOISKO 

ORLIK 2020 i określa on, że wszystkie zajęcia odbywające się 

na ORLIKach są nieodpłatne i ogólnodostępne. Na każdym z 

boisk zatrudniony jest animator, który odpowiada za 

organizowanie i koordynowanie zajęć. W związku z tym 

300,00 zł 
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i doświadczenia w grach zespołowych. Będzie to kontynuacja serii 

treningów otwartych i wydarzeń plenerowych takich jak "Galanty 

Turniej Ouidditcha", czy "Trening Quidditcha w łódzkim ZOO", która 

może zaowocować możliwością organizacji w Łodzi Ogólnopolskich 

mistrzostw Ouidditcha. Warsztaty mogłyby się odbyć w dowolnym 

terminie, z wyłączeniem okresu od początku listopada do końca marca, 

ze względu na warunki atmosferyczne. 

wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej 

28.  
WE 

B134TW 

Budowa kortu tenisowego przy SP 3. 

SP 3, Al. Harcerzy Zatorowców 6. 

Budowa odkrytego kortu tenisowego na terenie SP 3 z nowoczesną 

nawierzchnią ze sztucznej trawy. Kort tenisowy stanowi prostokąt o: 

długości 23,77 m, szerokości 10,97 (gra podwójna). Teren kortu wraz z 

pasami przyległymi 18 x 36 m o powierzchni 648m
2
. Nawierzchnia kortu 

- trawa syntetyczna Domo TopSpin Ultra o wysokości 11 mm, z atestami 

ITF o powierzchni 648m
2
. Wykonanie posadzki wraz z podbudową 

stanowi podspółka (piasek 30 cm wraz z jego zagęszczeniem), folia 

budowlana, posadzka betonowa 10 cm z betonu włókna polipropylenowe 

0.6/m
3
, nacięcie dylatacji. Wyposażenie kortu stanowić będą: słupki 

aluminiowe, tuleje, pokrywki, siatka do tenisa, oświetlenie, sprzęt do 

pielęgnacji nawierzchni. Ogrodzenie kortu stanowić będzie ogrodzenie 

panelowe 3D o wysokości 3 m, słupy, obejmy, furtka 1 m, dostawa i 

montaż (18m x 36m = 108 mb). 

P 

Realizacją zadania pozwoli na ciekawe, bezpieczne 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”. 

380 000,00 zł 

29.  
WE 

B334BC 

Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

ul. Obornicka 6. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i 

akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych 

przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 

turniejów tańca w klasach poziomach. 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. Biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery placówki 

wychowania pozaszkolnego, których statutowym obowiązkiem 

jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności; wychowanie miłośników, 

entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i 

310 080,00 zł 
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twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie 

sprawności fizycznej uczestników propozycja opisana we 

wniosku 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; 

oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

30.  
WE 

B335JM 

Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

ul. Deczyńskiego 24. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i 

akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych 

przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 

turniejów tańca w klasach poziomach. 

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 

310 080,00 zł dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 

2019 r. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają 

cztery placówki wychowania pozaszkolnego, których 

statutowym obowiązkiem jest „ ujawnianie i rozwijanie 

talentów, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności; 

wychowanie miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki - 

310 080,00 zł 
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aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego; szeroko 

pojęta edukacja kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i 

podnoszenie sprawności fizycznej uczestników propozycja 

opisana we wniosku 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; 

 oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

31.  
WE 

B336BD 

Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

ul. Zielna 5, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14, ul. Hermana 

Konstadta 9. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i 

akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych 

przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 

turniejów tańca w klasach poziomach. 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. Biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery placówki 

wychowania pozaszkolnego, których statutowym obowiązkiem 

jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności; wychowanie miłośników, 

entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i 

451 940,00zł 
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twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie 

sprawności fizycznej uczestników propozycja opisana we 

wniosku 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; 

oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

32.  
WE 

B337BD 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Zielna 5, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14, ul. Hermana 

Konstadta 9. 

30 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na 

terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie 

aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, 

pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą 

chętniej poszukiwały swojej pasji. 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. Biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery placówki 

wychowania pozaszkolnego, których statutowym obowiązkiem 

jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności; wychowanie miłośników, 

entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i 

62 700,00 zł 
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twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie 

sprawności fizycznej uczestników propozycja opisana we 

wniosku 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; 

 oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

33.  
WE 

S058WS 

Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

Ul. Rewolucji 1905 r. nr 19, ul. Małachowskiego 14/20. 

Partycypowanie w dwóch spektaklach: Beneficjentami tej części projektu 

będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w 

wydarzeniu: udział w spektaklach w charakterze publiczności 

Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy 

umiejętności; występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. 

Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie 

wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni 

obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym 

poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla 

artystów. W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w 

teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie 

wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie 

września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy 

mieszkańcy osiedla (po powrocie z wakacji). Bezpłatne zajęcia taneczne 

i akrobatyczne: 378 godzin bezpłatnych zajęć ruchowych (taniec i 

akrobatyka) w wybranych lokalizacjach. Realizacja od stycznia do 

grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). Możliwe jest 

zwiększenie liczby miejsc prowadzenia zajęć jeżeli realizator takie 

miejsca znajdzie. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w 

wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla: ta część programu ma za 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. Biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery placówki 

wychowania pozaszkolnego, których statutowym obowiązkiem 

jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności; wychowanie miłośników, 

entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i 

 310 080,00 zł  
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zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z 

mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte 

programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. Zorganizowanie 2 

turniejów tańca 2 w klasach poziomach: Turniej powinien odbyć się w 

ramach dowolnej organizacji tanecznej, która posiada program taneczny i 

możliwość rywalizacji w klasach oraz na poziomach. Zarówno 

prowadzący jak i uczestnicy będą zmotywowani do jak najlepszej pracy, 

kiedy wiedzą że będą występować przed szerszą publicznością i mają 

termin przygotowania. 

twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie 

sprawności fizycznej uczestników propozycja opisana we 

wniosku 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; 

 oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

34.  
WE 

S069KA 

Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

Ul. Sienkiewicza 108, ul. Narutowicza 30, ul. Sienkiewicza 42, ul. 

Piotrkowska 44, al. Kościuszki 54. 

Partycypowanie w dwóch spektaklach: Beneficjentami tej części projektu 

będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w 

wydarzeniu: udział w spektaklach w charakterze publiczności 

Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy 

umiejętności; występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. 

Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie 

wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni 

obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym 

poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla 

artystów. W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w 

teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie 

wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie 

września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy 

mieszkańcy osiedla (po powrocie z wakacji). Bezpłatne zajęcia taneczne 

i akrobatyczne: 1512 godzin bezpłatnych zajęć ruchowych (taniec i 

akrobatyka) w wybranych lokalizacjach. Realizacja od stycznia do 

grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). Możliwe jest 

zwiększenie liczby miejsc prowadzenia zajęć jeżeli realizator takie 

miejsca znajdzie. 40 pokazów taneczno-akrobatycznych w 

N/P 

Wskazana we wniosku lokalizacja projektu, to nieruchomości 

na których położone są przedszkola miejskie. System pracy 

przedszkoli (5 godzin podstawy programowej oraz zajęcia 

dodatkowe finansowane przez Miasto Łódź , prowadzone w 

uzgodnieniu z rodzicami dzieci) uniemożliwia wprowadzenie 

dodatkowych zajeć i pokazów tanecznych . Ponadto 

dyrektorów przedszkoli obowiązują przepisy Rozporządzenia 

MEN z 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). 

Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery 

placówki wychowania pozaszkolnego, których statutowym 

obowiązkiem jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, 

uzdolnień, zainteresowań i umiejętności; wychowanie 

miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych 

uczestników i twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta 

edukacja kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i 

podnoszenie sprawności fizycznej uczestników propozycja 

opisana we wniosku 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:  

 533 320,00 zł  
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wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla: ta część programu ma za 

zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z 

mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte 

programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. Zorganizowanie 2 

turniejów tańca 2 w klasach poziomach: Turniej powinien odbyć się w 

ramach dowolnej organizacji tanecznej, która posiada program taneczny i 

możliwość rywalizacji w klasach oraz na poziomach. Zarówno 

prowadzący jak i uczestnicy będą zmotywowani do jak najlepszej pracy, 

kiedy wiedzą że będą występować przed szerszą publicznością i mają 

termin przygotowania. 

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; 

 oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

35.  
WE 

G217CD 

Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

Ul. Lucjana Rydla 17. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach 

Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy 

zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i 

pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w 

charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów 

posiadających światowej klasy umiejętności. 

 

- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić 

w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w 

castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę. 

Aby mieszkańcy miełi dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, 

potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. 

W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do 

czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym. 

Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i 

października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla 

(po powrocie z wakacji). 

2) Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne 

378 godzin bezpłatnych zajęć ruchowych (taniec i akrobatyka) w 

wybranych lokalizacjach. Realizacja od stycznia do grudnia (z 

wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). Możliwe jest zwiększenie liczby 

miejsc prowadzenia zajęć jeżeli realizator takie miejsca znajdzie. 

3) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych przez 

realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za 

zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z 

mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte 

programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. 

4) Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach poziomach 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. Biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery placówki 

wychowania pozaszkolnego, których statutowym obowiązkiem 

jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności; wychowanie miłośników, 

entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i 

twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie 

sprawności fizycznej uczestników propozycja opisana we 

wniosku 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 

310 080,00zł  
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Turniej powinien odbyć się w ramach dowolnej organizacji tanecznej 

która posiada program taneczny i możliwość rywalizacji w klasach oraz 

na poziomach. Zarówno prowadzący jak i uczestnicy będą zmotywowani 

do jak najlepszej pracy, kiedy wiedzą że będą występować przed szerszą 

publicznością i mają termin przygotowania. 

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;oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 

uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 

2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii 

pozytywnej. 

36.  
WE 

G220CH 

Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

Ul. Potulna 4. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach 

Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy 

zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i 

pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w 

charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających 

światowej klasy umiejętności. 

- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić 

w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w 

castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę. 

Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, 

potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. 

W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do 

czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym. 

Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i 

października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla 

(po powrocie z wakacji). 

2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach 

na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie 

aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, 

pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą 

chętniej poszukiwały swojej pasji. 

 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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. Biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery placówki 

wychowania pozaszkolnego, których statutowym obowiązkiem 

jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności; wychowanie miłośników, 

entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i 

twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie 

sprawności fizycznej uczestników propozycja opisana we 

wniosku 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:  

310 080,00zł  
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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; oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 

uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia6 marca 

2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii 

pozytywnej. 

37.  
WE 

G223PK 

Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

Ul. K. Ciołkowskiego 7a, ul. Unicka 4, ul. Smocza4. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach 

Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy 

zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i 

pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w 

charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających 

światowej klasy umiejętności. 

- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić 

w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w 

castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę. 

Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, 

potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. 

W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do 

czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym. 

Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i 

października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla 

(po powrocie z wakacji). 

2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach 

na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie 

aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, 

pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą 

chętniej poszukiwały swojej pasji. 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. Biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery placówki 

wychowania pozaszkolnego, których statutowym obowiązkiem 

jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności; wychowanie miłośników, 

entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i 

twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie 

sprawności fizycznej uczestników propozycja opisana we 

wniosku 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:  

451 940,00zł  
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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;oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 

uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

38.  
WE 

G224RO 

Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat. 

Ul. T. Rejtana 10, ul. Płk. J. Kilińskiego 228, ul. Cieszyńska 16. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach 

Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy 

zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i 

pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w 

charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających 

światowej klasy umiejętności. 

- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić 

w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w 

castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę. 

Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, 

potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. 

W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do 

czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym. 

Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i 

października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla 

(po powrocie z wakacji). 

2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach 

na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie 

aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, 

pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą 

chętniej poszukiwały swojej pasji. 

 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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r. Biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Łodzi działają cztery placówki 

wychowania pozaszkolnego, których statutowym obowiązkiem 

jest „ ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności; wychowanie miłośników, 

entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i 

twórców życia kulturalnego; szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie 

sprawności fizycznej uczestników propozycja opisana we 

wniosku 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,  

451 940,00zł  



26 
 

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; oraz z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1 

uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 2646) i w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać opinii pozytywnej. 

39.  
WE 

W246SW 

EFR - uczymy się skutecznie pomagać - Stary Widzew. 

ul. Przędzalniana 70. 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą 

nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć 

uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po 

zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty 

EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i 

upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy 

Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 30 

osób. 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r.  W  

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

8 500,00 zł 

40.  
WE 

W247MI 

EFR - uczymy się skutecznie pomagać - Mileszki. 

ul.Pomorska 437. 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą 

nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć 

uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po 

zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty 

EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i 

upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy 

Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 100 

osób. 

N 

Zadanie nie jest zgodne z  zapisami § 2.p. ust 2 p. 5 oraz p. 9 

Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które stanowią: ” W 

ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: (…) 

dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat nie może 

zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych ; (…) 

zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co 

do której Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia 

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub poza 

obszarem miasta Łodzi;”. Wskazany we wniosku teren, na 

którym ma powstać boisko położony jest na działkach 

29 000,00 zł 
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prywatnych ( 118/19; 118/22; 118/32) i w związku z tym 

wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej 

41.  
WE 

P158ZM 

EFR - Uczymy się skutecznie ratować- zdrowie. 

ul. Minerska 1/3. 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą 

nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć 

uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po 

zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty 

EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i 

upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy 

Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 100 

osób. 

N/N 

Zadanie nie jest zgodne z  zapisami § 2.p. ust 2 p. 5 oraz p. 9 

Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które stanowią: ” W 

ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: (…) 

dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat nie może 

zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych ; (…) 

zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co 

do której Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia 

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub poza 

obszarem miasta Łodzi;”. Wskazany we wniosku teren, na 

którym ma powstać boisko położony jest na działkach 

prywatnych ( 118/19; 118/22; 118/32) i w związku z tym 

wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej 

               29 000,00 zł  

  

42.  
WE 

P183KR 

EFR - Uczymy się skutecznie pomagać. 

ul. Krzemieniecka 24a. 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą 

nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć 

uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po 

zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty 

EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i 

upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy 

Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 30 

osób. 

 N/P 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r.  W  

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

                 8 500,00 zł  

  

43.  
WE 

P196SP 

EFR - uczymy się skutecznie ratować - M. Mireckiego. 

ul. Perla 11. 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą 

nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć 

uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po 

zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty 

EFR PADŁ Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i 

upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy 

 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 

               15 500,00 zł  
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Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 50 

osób. 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r.  W  

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

44.  
WE 

P197SP 

EFR - uczymy się skutecznie ratować - Stare Polesie. 

ul. Pogonowskiego 27/29. 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą 

nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć 

uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po 

zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty 

EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i 

upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy 

Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 100 

osób. 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r.  W  

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

               29 000,00 zł  

  

45.  
WE 

P212RS 

EFR - Uczymy się skutecznie ratować - Retkinia. 

ul. Wyszyńskiego 44. 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą 

nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć 

uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po 

zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty 

EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i 

upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy 

Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 30 

osób. 

N/P 

Zadanie nie jest zgodne z  zapisami § 2.p. ust 2 p. 5 oraz p. 9 

Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które stanowią: ” W 

ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: (…) 

dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat nie może 

zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych ; (…) 

zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co 

do której Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia 

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub poza 

obszarem miasta Łodzi;”. Wskazany we wniosku teren, na 

którym ma powstać boisko położony jest na działkach 

                 8 500,00 zł  
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prywatnych ( 118/19; 118/22; 118/32) i w związku z tym 

wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej 

46.  
WE 

G305GO 

EFR- uczymy się skutecznie pomagać – Górniak. 

Ul. Przybyszewskiego 15/21. 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą 

nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć 

uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po 

zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty 

EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i 

upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy 

Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 30 

osób. 

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 

dodatkowych zajęć będzie możliwe jesienią 2019 r.  W  

związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

8 500,00zł  

47.  
WK 

W234NR 

Zajęcia sensoplastyczne dla dzieci z osiedla nr 33. 

ul. Jagiellonki 4, Strefa Kultury Otwartej Filia Ośrodka Kultury Górna. 

Zadanie obejmuje realizację zajęć sensoplastycznych dla dzieci. Celem 

zajęć jest wpływanie na rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia, 

budowanie świadomości ciała i przestrzeni, usprawnienie ruchowe, 

wpływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za 

mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą 

motorykę - czyli pracę dłoni), wpływanie na stymulację wszystkich 

zmysłów dziecka m.in. poprzez mnogość faktur, tekstur oraz całą paletę 

ekologicznych barw. Proponowane zajęcia oparte będą na 

ekologicznych i biodegradowalnych materiałach plastycznych. Zajęcia 

sensoplastyczne skierowane są do dzieci z terenu osiedla nr 33 w 

przedziale wiekowym od 6 do 10 roku życia. Odbywać się będą raz w 

tygodniu, w okresie ośmiu miesięcy. Z uwagi na brak stałej 

infrastruktury kultury na terenie osiedla nr 33, zajęcia będą realizowane 

w najbliższej okolicy tj. w Strefie Kultury Otwartej, filii Ośrodka 

Kultury Górna mieszczącej się przy ul. Jagiellonki 4 na Olechowie. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 

głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego 

Miasta zostaną przekazane beneficjentowi w formie dotacji 

celowej. Mając na uwadze powyższe Wydział Kultury popiera 

zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 

 16 000,00 zł  

48.  
WK 

W276OJ 

Spektakl plenerowy. 

Skwer między ul. Ziemowita a ul. Dąbrówki. 

Zorganizowanie w okresie letnim spektaklu plenerowego. Tematyka 

komediowa, miejsce wystawienie to skwer obok Szkoły Podstawowej 

205. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w 

głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego 

Miasta zostaną przekazane beneficjentowi w formie dotacji 

celowej. Mając na uwadze powyższe Wydział Kultury popiera 

zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego.  

64 000,00 zł  
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49.  
WZiSS 

P044KR 

Remont dwóch łazienek dziecięcych w budynku Żłobka nr 10, ul. 

Karolewska 70/76. 

Żłobek nr 10, ul. Karolewska 70/76. 

Demontaż starej glazury i terakoty, wymiana starej instalacji 

hydraulicznej na nową, wymiana starych sanitariatów na nowe (wanna, 

brodzik, sedesy, umywalki), położenie nowej terakoty i glazury, 

wymiana starych grzejników na nowe, wymiana drzwi na nowe, 

malowanie części ścian i sufitów, wywóz gruzu. 

P/P 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020. Zwracając uwagę na fakt, iż 

Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek na terenie 

całego Miasta sprawując opiekę nad blisko 2,5 tys. dzieci 

uważamy, że remont dwóch łazienek w żłobku podniesie 

komfort, estetykę oraz standard higieniczny placówki. Zadanie 

zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

 60 000,00 zł  

  

50.  
WZiSS 

P045KR 

Wyposażenie w kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne oraz 

zabawki w budynku Żłobka nr 10, ul. Karolewska 70/76. 

Żłobek nr 10, ul. Karolewska 70/76. 

Zakup kącików tematycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych do 

grup dziecięcych w żłobku. 

P/P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. W ramach środków finansowych 

przeznaczonych na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Łodzi zabezpieczono środki wyłącznie na 

usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę na fakt, iż 

Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek na terenie 

całego Miasta sprawując opiekę nad blisko 2,5 tyś. dzieci 

uważamy, że stworzenie kącików tematycznych poprzez zakup 

zabawek i pomocy dydaktycznych dostosowanych dla dzieci 

do lat 3 znacznie poprawi komfort oraz uatrakcyjni pobyt 

małych Łodzian w żłobku. 

 15 000,00 zł  

51.  
WZiSS 

P099KR 

Remont kuchni w Żłobku nr 21. 

ul. Marusarzówny 9, Żłobej nr 21. 

Remont kuchni w Żłobku nr 21 przy ul. Marusarzówny 9. 

P/P 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020. Zwracając uwagę na fakt, iż 

Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek na terenie 

całego Miasta sprawując opiekę nad blisko 2,5 tys. dzieci 

uważamy, że remont pomieszczenia poprawi standard 

higieniczny kuchni, z której codziennie korzystają mali 

Łodzianie przebywający w placówce. Zadanie zbieżne z 

zadaniami własnymi gminy. 

  

 

 35 000,00 zł  

  

52.  
WZiSS 

P116KR 

Doposażenie szpitala położniczego im. M. Madurowicza w aparaty 

KTG oraz detektory tętna płodu. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa, Oddział Szpitalny 

im. M. Madurowicza, ul. Wileńska 37. Klinika Perinatologii, Oddział 

Przedporodowy, Blok Porodowy. 

Projekt obejmuje zakup aparatów do kardiotokografii płodowej oraz 

detektorów tętna piodu na Oddział Przedporodowy oraz Blok Porodowy 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, 

Oddzia) Szpitalny im. M, Madurowicza ul. Wileńska 37 w Łodzi. 

Nowoczesne aparaty KTG pozwalają monitorować dobrostan płodu w 

ciąży i w czasie porodu. Dzięki nowoczesnym aparatom z 

bezprzewodowymi giowicami rodzące będą mogiy swobodnie poruszać 

się po sali porodowej podczas porodu oraz przyjmować najdogodniejsze 

N/N  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie 

Polityki Społecznej i Zieleni UMŁ mając na względzie 

Uchwałę nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 

2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego wraz z 

Uchwałą nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 

kwietnia 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego uważa, że realizacja proponowanego zadania 

nie spełnia zasad Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

ponieważ teren na, którym zlokalizowane jest zadanie nie jest 

własnością Gminy Miasto Łódź. W związku z powyższym 

 63 000,00 zł  
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dla nich pozycje wertykalne. Detektory tętna płodu pozwalają na 

osiuchiwanie tętna dziecka w miejscach, w których nie ma możliwości 

zastosowania dużych aparatów KTG, np. podczas przewożenia rodzącej 

czy ciężarnej na nagłe cięcie cesarskie, czy pod prysznicem. Na Oddziale 

Przedporodowym położne osłuchuja tony serca płodu minimum 3 razy 

dziennie u każdej ciężarnej oraz po każdorazowym badaniu przez co 

detektory, które znajdują się na oddziale szybko się zużywają. Obecne 

aparaty KTG są mocno wysłużone, wykonujemy ponad 30 zapisów KTG 

w ciągu doby. W ciągu roku na Oddziale Przedporodowym przebywa 

ponad 1600 ciężarnych (u wielu ciężarnych wykonuje się więcej niż l 

zapis KTG dziennie) , a na Bloku Porodowym odbywa się około 2400 

porodów rocznie. 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydaje opinię 

negatywną w przedmiotowej sprawie. 

 

53.  
WZiSS 

P117KR 

Zakup lodówki oraz mikrofalówki dla pacjentek szpitala 

położniczego im. M.Madurowicza. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa, Oddział Szpitalny 

im. M. Madurowicza, ul. Wileńska 37. Klinika Perinatologii, Oddział 

Przedporodowy. 

Projekt obejmuje zakup lodówki oraz mikrofalówki dla pacjentek, które 

przebywają na oddziale przedporodowym Kliniki Perinatologii 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. 

Obecna lodówka nosi duże ślady zużycia. Jest zbyt mała w stosunku do 

liczby przebywających na oddziale pacjentek. Na naszym oddziale 

przebywają pacjentki w ciąży powikłanej oraz w terminie porodu. Pobyty 

na oddziale są często długie, a ciężarne wymagają niejednokrotnie 

specjalnych diet (np. cukrzycowej). Na obecną chwilę nie mają gdzie 

trzymać swoich posiłków. Nowa kuchenka mikrofalowa pozwoli 

pacjentkom spożywać ciepłe posiłki w dowolnym czasie. W ciągu roku 

na oddziale leczy się ponad 1600 pacjentek. 

 N/N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie 

Polityki Społecznej i Zieleni UMŁ mając na względzie 

Uchwałę nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 

2019 roku w sprawie określenia wymagań,jakie powinien 

spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego wraz z 

Uchwałą nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 

kwietnia 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego uważa, że realizacja proponowanego zadania 

nie spełnia zasad Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

ponieważ teren na, którym zlokalizowane jest zadanie nie jest 

własnością Gminy Miasto Łódź. W związku z powyższym 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydaje opinię 

negatywną w przedmiotowej sprawie. 

 

 

 

 3 000,00 zł  

  

54.  
WZiSS 

P226KO 

Remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wejściowymi żłobka. 

Żłobek nr 15, ul. Wapienna 29. 

Projekt polega na remoncie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej i furtek do 

żłobka nr 15. Poprawi to walor estetyczny całej „żłobkowej posesji", jak 

również osiedla Koziny. 

P  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020. Realizacja niniejszego zadania 

znacznie poprawi atrakcyjność wizualną działki, na której 

znajduje się budynek żłobka. Zadanie zbieżne z zadaniami 

własnymi gminy. 

 32 000,00 zł  

  

55.  
WZiSS 

P250KO 

Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego.  

Żłobek nr 15, ul. Wapienna 29. 

Projekt polega na zakupie wyposażenia w tym zabawek do ogrodu 

żłobka nr 15. 

P  

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

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

wyposażenia, w tym zabawek do ogrodu przy żłobku 

pozytywnie wpłynie na rozwój fizyczny, rozwój wyobraźni, 

sprawność umysłową dzieci do lat 3 oraz znacznie podniesie 

komfort, bezpieczeństwo i uatrakcyjni pobyt małych Łodzian 

 18 000,00 zł  
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w żłobku. 

56.  
WZiSS 

P277KR 

Remont tarasu w żłobku nr 20. 

ul. Wioślarska 27. 

W ramach realizacji zadanie przeprowadzony zostanie remont tarasu w 

Żłobku nr 20. 

 P/P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020. Realizacja niniejszego zadania 

znacznie poprawi atrakcyjność wizualną budynku żłobka oraz 

komfort dzieci korzystających z tarasu placówki. Zadanie 

zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

 20 000,00 zł  

  

57.  
WZiSS 

P287RS 

Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28. 

ul. Wyszyńskiego 102. 

Doposażenie placu zabaw ma na celu uatrakcyjnienie i unowocześnienie 

go, zamontowanie urządzenia nowego, bezpiecznego zgodnego z 

obecnymi normami bezpieczeństwa. Zróbmy coś dla najmłodszych, 

którzy są naszą przyszłością. 

P/P 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

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

doposażenie placu zabaw poprzez zakup nowego urządzenia 

dostosowanego dla dzieci do lat 3 znacznie podniesie komfort, 

bezpieczeństwo oraz uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w 

żłobku. 

 2 000,00 zł  

  

58.  
WZiSS 

G067CD 

Wyposażenie placu zabaw dla dzieci. 

Żłobek nr 17, ul. Siarczana 11. 

Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci uczęszczajacych do żłobka.  

P  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego.  

Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 

30 placówek na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tys. dzieci uważamy, że zakup wyposażenia, w tym 

zabawek do ogrodu przy żłobku pozytywnie wpłynie na 

rozwój fizyczny, rozwój wyobraźni, sprawność umysłową 

dzieci do lat 3 oraz znacznie podniesie komfort i uatrakcyjni 

pobyt małych Łodzian w żłobku. 

20 000,00zł  

59.  
WZiSS 

G069CD 

Wyposażenie pomieszczeń żłobka. 

Żłobek nr 17, ul. Siarczana 11. 

Zakup wyposażenia do bawialni dla dzieci w żłobku nr 17. 

P 

Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 

30 placówek na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tys. dzieci uważamy, że zakup wyposażenia do 

bawialni dla dzieci do lat 3 znacznie poprawi komfort oraz 

uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w żłobku. 

10 000,00zł  

60.  
WZiSS 

G070CD 

Wyposażenie ogrodu dla dzieci. 

Żłobek 25, ul. Odyńca 35. 

Wyposażenie placu zabaw w hustawki i bujaki sprężynowe. 

P  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 

30 placówek na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tys. dzieci uważamy, że zakup zabawek do ogrodu 

przy żłobku pozytywnie wpłynie na rozwój fizyczny, rozwój 

wyobraźni, sprawność umysłową dzieci do lat 3 oraz znacznie 

podniesie komfort i uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w 

7 500,00zł  
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żłobku. 

61.  
WZiSS 

G071CD 

 

 

 

Cyklinowanie podłóg w Żłobku. 

Żłobek 25, ul. Odyńca 35. 

Cyklinowanie powierzchni bawialni i prace konserwacyjne. 

 P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

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

przeprowadzone prace podniosą atrakcyjności placówki, 

poprawią standard higieniczny oraz komfort dzieci w niej 

przebywających. Mając powyższe na uwadze Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wydaje opinię pozytywną 

w przedmiotowej sprawie. 

25 000,00zł  

62.  
WZiSS 

G073CD 

Wyposażenie edukacyjne dla Żłobka. 

Żłobek 25, ul. Odyńca 35. 

Wyposażenie edukacyjne - maxi plansze do zabaw na powietrzu oraz 

wyposażenie w pomoce do edukacji sensorycznej. 

P 

Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 

30 placówek na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tys. dzieci uważamy, że zakup maxi plansz do 

zabaw na powietrzu oraz wyposażenia w pomoce do edukacji 

sensorycznej wpłynie na prawidłową integrację sensoryczną 

dzieci oraz znacznie uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w 

żłobku. 

9 500,00zł  

63.  
WZiSS 

G074CD 

Wymiana drzwi wewnętrznych w Żłobku. 

Żłobek 25, ul. Odyńca 35. 

Wymiana drzwi wewnętrznych w Żłobku. 

 P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

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

przeprowadzone prace polegające na wymianie drzwi 

wewnętrznych podniosą atrakcyjności placówki oraz komfort 

dzieci w niej przebywających. Mając powyższe na uwadze 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wydaje opinię 

pozytywną w przedmiotowej sprawie. 

25 000,00zł  

64.  
WZiSS 

G124RU 

Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących 

do wejścia. 

Żłobek nr 8 ul. Starorudzka 5/7. 

Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i montaż poręczy wzdłuż jego 

ciągu. Wyremontowanie dwóch par schodów wejściowych do placówki 

oraz założenie do nich poręczy. 

P/P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

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

przeprowadzone prace polegające na remoncie podjazdu dla 

wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia do 

żłobka podniosą atrakcyjność zewnętrzną placówki oraz 

komfort dzieci i rodziców z nich korzystających. Mając 

powyższe na uwadze Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

UMŁ wydaje opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie. 

Zadanie jest zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

70 000,00zł  

65.  WZiSS Zakup wyposażenia do kuchni w żłobku nr 3.  P 8 000,00zł  
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G243CH Ul. Warneńczyka 5/17. 

W ramach projektu przewidziany jest zakup dodatkowego wyposażenia 

do kuchni żłobka nr 3. 

Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 

30 placówek na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tys. dzieci uważamy, że zakup dodatkowego 

wyposażenia do kuchni poprawi komfort oraz standard 

higieniczny w kuchni, z której korzystają mali Łodzianie. 

66.  
WZiSS 

G250CD 

Remont tarasu. 

Żłobek nr 19, ul. Tatrzańska 118. 

W ramach projektu przewidziany jest remont tarasu w żłobku. 

  

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego.  

Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 

30 placówek na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tys. dzieci uważamy, że remont tarasu poprawi 

atrakcyjność wizualną budynku żłobka oraz bezpieczeństwo 

dzieci w nim przebywających. 

 

20 000,00zł  

67.  
WZiSS 

G251CD 

Zakup wyposażenia. 

Żłobek nr 19, ul. Tatrzańska 118. 

W ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia do żłobka. 

P 

Zwracając uwagę, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 30 

placówek na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tys. najmłodszych mieszkańców Łodzi uważamy, że 

zakup łóżeczek oraz innego wyposażenia do żłobka, w którym 

przebywają mali Łodzianie znacząco podniesie komfort, 

estetykę oraz standard higieniczny placówki. Zadanie zbieżne 

z zadaniami własnymi gminy. 

15 000,00zł  

68.  
WZiSS 

G252CD 

Remont kuchni. 

Żłobek nr 19, ul. Tatrzańska 118. 

Projekt polega na remoncie kuchni w żłobku wraz z zakupem 

wyposażenia. 

P  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020.Miejski Zespół Żłobków posiada 

30 placówek na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad 

blisko 2,5 tys. dzieci uważamy, że remont kuchni oraz zakup 

wyposażenia poprawi standard higieniczny kuchni, z której 

codziennie korzystają mali Łodzianie przebywający w 

placówce. Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

60 000,00zł  

69.  
WZiSS 

G280PK 

Do zobaczenia. 

Ul. Lokatorska 13. 

„Do zobaczenia"- to projekt edukacyjno integracyjny skierowany 

zarówno do osób niewidomych jak i zdrowych mieszkańców Łodzi, ze 

szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Proponowane działania są 

efektem diagnozy potrzeb środowiska osób niewidomych. Projekt 

obejmuje swoim oddziaływaniem dwie grupy odbiorców: osoby 

niedowidzące / niewidome i osoby zdrowe w stosunku. Cele: 

- edukacja społeczna , zwrócenie uwagi na sytuację niewidomych 

mieszkańców Łodzi; 

- zwiększenie wiedzy na temat życia osób niewidomych i uwrażliwienie 

społeczeństwa na sytuację osób niewidomych i niedowidzących; 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

złożony projekt „Do zobaczenia”,  który uwrażliwia  Łodzian 

na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, integruje środowiska 

osób zdrowych oraz niewidomych i słabowidzących.  

Edukacja społeczna  mieszkańców Łodzi w zakresie 

stosownego zachowania się w stosunku do osób niewidomych 

przyczyni się do lepszych relacji w społeczności lokalnej. 

Ponadto zaplanowana rehabilitacja podstawowa osób z 

dysfunkcją wzroku oraz rehabilitacja społeczna doskonale 

wpisuje się w politykę społeczną Miasta  

w zakresie dążenia do pełnego uczestnictwa mieszkańców 

21 300,00zł 
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- zwiększenie empatii dla potrzeb osób niewidomych, poznanie 

sposobów niesienia pomocy, reagowania na sytuacje dyskryminacji, 

przemocy; 

- edukacja osób zdrowych w zakresie stosownego zachowania w 

sytuacjach codziennych względem osób z dysfunkcją wzroku; 

- przełamywanie stereotypów dotyczących postrzegania osób 

niewidomych i niedowidzących; 

- społeczna rehabilitacja osób niewidomych , podniesienie ich poczucia 

własnej wartości; 

- aktywizacja osób niewidomych jako inicjatorów i uczestników 

wydarzeń; 

- uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla osób niewidomych w naszym 

mieście; 

- integracja społeczna środowiska osób niewidomych i widzących. 

Łodzi w życiu społecznym, niezależnie od ograniczeń w sferze 

mobilności lub percepcji. Działania dedykowane osobom z 

dysfunkcją wzroku oraz osobom zdrowym są w pełni 

komplementarne i przyczynią się budowania społeczeństwa 

otwartego na wzajemne potrzeby. Złożony wniosek opiniuję 

pozytywnie. 

 

70.  
WZiSS 

B122BC 

W trosce o otoczenie dziecka - remont dwóch wejść frontowych do 

Żłobka Nr 14 przy Pawiej 20. 

Żłobek Nr 14 przy ul. Pawiej. 

W ramach zadania planowany jest remont dwóch wejść do Żłobka nr 14. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie 

Polityki Społecznej i Zieleni UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. W ramach zadania 

planowany jest remont dwóch wejść do żłobka nr 14 przy ul. 

Pawiej 20 w Łodzi. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski 

Zespół Żłobków posiada 30 placówek na teranie całego 

Miasta, sprawując opiekę nad blisko 2,5 tys. dzieci uważamy, 

że realizacja niniejszego projektu znacznie poprawi estetykę 

wizualną budynku. Ponadto przeprowadzone prace podniosą 

również atrakcyjność wizualną placówki. 

 50 000,00 zł 

71.  
WZiSS 

B210BC 

Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II. 

Bydgoska 17/21. 

Planowany jest zakup urządzeń warunkujących tworzenie kopii 

bezpieczeństwa i ochronę zgromadzonych danych medycznych oraz 

instalacja sieci teleinformatycznej warunkującej szybki i bezpieczny 

transfer tych danych. Budynek, zgodnie z wytycznymi straży pożarnej 

zostanie wyposażony w oświetlenie awaryjne, system identyfikacji 

pomieszczeń ułatwiający orientację w budynku osobom starszym i 

niepełnosprawnym. Dodatkowo, na zmodernizowanym, ogrodzonym 

terenie przyległym do budynku przychodni utworzone zostaną miejsca 

postojowe dla pojazdów transportu medycznego, w tym (zaplanowanego 

do zakupu w ramach projektu) nowoczesnego ambulansu, który będzie 

zabezpieczał transport sanitarny. Nowe uregulowanie ruchu pieszego i 

osobowego poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz podniesie estetykę 

otoczenia. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020. Projekt dotyczy bezpieczeństwa w 

sferze cyfrowej: planowany jest zakup urządzeń 

warunkujących tworzenie kopii i ochronę zgromadzonych 

danych medycznych oraz instalacja sieci teleinformatycznej 

warunkującej szybki i bezpieczny transfer tych danych. 

Budynek Przychodni Zdrowia „Bydgoska” zgodnie z 

wytycznymi straży pożarnej wyposażony w oświetlenie 

awaryjne, system identyfikacji pomieszczeń ułatwiający 

orientację w budynku osobom starszym i niepełnosprawnym. 

Dodatkowo, na zmodernizowanym, ogrodzonym terenie 

przyległym do budynku przychodni utworzone zostaną miejsca 

postojowe dla pojazdów transportu medycznego, w tym 

(zaplanowanego do zakupu w ramach projektu) nowoczesnego 

ambulansu, który będzie zabezpieczał transport sanitarny. 

Nowe uregulowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort 

pacjentów oraz podniesie estetykę otoczenia. 

Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy.  

 918 000,00 zł 
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72.  
WZiSS 

B252BD 

Basen z piłeczkami. 

ul. Franciszkańska 167/171. 

Basen z piłeczkami to ulubione miejsce do zabawy dzieci. Kolorowe 

ścianki i piłeczki zachęcają do zabawy a przy tym ożywiają przestrzeń. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

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

basenu z piłeczkami znacznie podniesie komfort oraz 

uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w żłobku. 

5 000,00 zł 

73.  
WZiSS 

W010SW 

Utwardzenie podwórka Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki 

Zdrowotnej. 

ul. Niciarniana 41. 

Podwórko, którego dotyczy projekt posiada nawierzchnię gruntową. 

Opady deszczu i wiosenne roztopy powodują, że teren staje się bardzo 

grząski nawet kilka dni po opadach. Dla przebywających w Centrum 

pacjentów oraz personelu medycznego poruszanie się pomiędzy 

budynkiem hostelu a budynkiem, w którym znajduje się oddział szpitalny 

jest bardzo utrudnione. W tych okresach utrzymanie czystości w obu 

obiektach jest bardzo uciążliwe poprzez wnoszenie błota do budynków. 

W naszych oddziałach na stałe przybywa około 100 pacjentów a podobna 

ilość przybywa codziennie na zajęcia terapeutyczne. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Podwórko, którego dotyczy zgłoszony 

projekt posiada nawierzchnię gruntową, która podczas opadów 

deszczu i wiosennych roztopów staje się bardzo grząska, dla 

przebywających w Centrum pacjentów oraz personelu 

medycznego poruszanie się pomiędzy budynkiem hostelu a 

budynkiem w którym znajduje się oddział szpitalny jest 

utrudnione Utwardzenie podwórka znacznie poprawi 

utrzymanie czystości w obu budynkach. W związku z 

powyższym opiniujemy pozytywnie zgłoszony projekt 

zadania. 

80 000,00 zł  

74.  
WZiSS 

W017WW 

Remont pomieszczeń żłobka nr 6. 

ul. Elsnera 12. 

Remont pomieszczeń obejmujący malowanie ścian i sufitu, wymianę 

opraw oświetlenia ogólnego i montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

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

przeprowadzone prace podniosą atrakcyjności placówki, 

poprawią standard higieniczny oraz komfort dzieci w niej 

przebywających. Mając powyższe na uwadze Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wydaje opinię pozytywną 

w przedmiotowej sprawie.  

12 000,00 zł  

75.  
WZiSS 

W049SW 

Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi. 

Żłobek 7, ul. Szpitalna 11. 

Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

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

zabawek ogrodowych do żłobku pozytywnie wpłynie na 

rozwój fizyczny, rozwój wyobraźni, sprawność umysłową 

dzieci do lat 3 oraz znacznie podniesie komfort, 

bezpieczeństwo i uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w żłobku. 

12 500,00 zł  

76.  
WZiSS 

W053WW 

Głosujemy za odnowieniem Przychodni „Batory" ul. Elsnera 19 - w 

estetycznym otoczeniu przyjemniej się leczyć. 

ul. Elsnera 19. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

 205 000,00 zł  
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W ramach poprzednich Budżetów Obywatelskich w znacznym stopniu 

doposażono i wyremontowano Przychodnię. Tym bardziej rażą 

niewyremontowane części Przychodni, zwłaszcza toalety. W 

pomieszczeniach z nowymi meblami i nowym sprzętem rażą dawno 

malowane ściany, stare drzwi i stare oświetlenie, zużywające dużo 

energii. W Przychodni leczą się dorośli (poz dla dorosłych) i dzieci 

(poradnia dzieci zdrowych, poradnia dzieci chorych). Remontu wymaga 

też część poradni diabetologicznej, ginekologicznej i rehabilitacji. 

Obywatelskiego 2019/2020. Miejskie Centrum Medyczne 

„Widzew” dąży do systematycznego i ciągłego podnoszenia 

jakości oferowanych usług medycznych. Przeprowadzone 

prace podniosą atrakcyjność wnętrza budynku, poprawią 

standard higieniczny oraz bezpieczeństwo osób korzystających 

z usług Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew”. Zadanie 

zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

77.  
WZiSS 

W055SW 

Zakończenie zagospodarowania terenu przy Szpitalnej 6 (parking, 

naprawa murków wokół zewnętrznej siłowni przy CZAS). 

ul. Szpitalna 6. 

Na terenie budynku przy ul. Szpitalnej 6 znajduje się Centrum Zdrowego 

Aktywnego Seniora, siłownia zewnętrzna dla seniorów i innych 

mieszkańców osiedla, poradnia pulmonologiczna i zakład opiekuńczo-

leczniczy. W trosce o bezpieczne dojście do w/w instytucji i estetykę 

terenu planowana jest naprawa parkingu i naprawa murków 

wygradzających posesję. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020. Na terenie budynku przy ul. 

Szpitalnej 6 znajduje się Centrum Zdrowego Aktywnego 

Seniora, siłownia zewnętrzna dla seniorów i innych 

mieszkańców osiedla, poradnia pulmonologiczna i zakład 

opiekuńczo-leczniczy. Realizacja przedmiotowego zadania ma 

na celu naprawę parkingu, murków wygradzających posesję 

oraz schodów i daszku przy głównym wejściu. 

Przeprowadzone prace podniosą atrakcyjność placówki, 

poprawią komfort oraz bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

75 000,00 zł  

78.  
WZiSS 

W056SW 

Termomodernizacja Żłobka nr 7 w Łodzi. 

Żłobek 7, ul. Szpitalna 11. 

Docieplenie i naprawa elewacji budynku, wymiana instalacji CW, 

wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami budynku Żłobka nr 7 przy ul. 

Szpitalnej 11. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020. Na terenie budynku przy ul. 

Szpitalnej 6 znajduje się Centrum Zdrowego Aktywnego 

Seniora, siłownia zewnętrzna dla seniorów i innych 

mieszkańców osiedla, poradnia pulmonologiczna i zakład 

opiekuńczo-leczniczy. Realizacja przedmiotowego zadania ma 

na celu naprawę parkingu, murków wygradzających posesję 

oraz schodów i daszku przy głównym wejściu. 

Przeprowadzone prace podniosą atrakcyjność placówki, 

poprawią komfort oraz bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy.  

770 000,00 zł  

79.  
WZiSS 

W070ZA 

Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy Żłobku nr 23. 

Żłobek 23, ul. Tatrzańska 27/29. 

Dzieci w wieku żłobkowym potrzebują codziennej dawki ruchu podczas 

której mogą rozładować energię oraz cieszyć się zabawą z rówieśnikami. 

Plac zabaw z kolorowym i bezpiecznym wyposażeniem na pewno 

zaspokoi te potrzeby, pozwoli dzieciom na rozwój fizyczny, rozwój 

wyobraźni i sprawności umysłowej. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół 

Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego Miasta 

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

kolorowe i bezpieczne wyposażenie ogrodu przy żłobku w 

stacjonarne elementy do zabaw pozytywnie wpłynie na rozwój 

fizyczny, rozwój wyobraźni, sprawność umysłową dzieci do lat 

3 oraz znacznie podniesie komfort, bezpieczeństwo i 

uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w żłobku. 

30 000,00 zł  
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80.  
WZiSS 

W261SW 

Sprzęt koszykarski i rehabiltacyjny do hali MOSiR przy ul. 

Małachowskiego. 

ul. Małachowskiego 5/7. 

Projekt dotyczy zakupu sprzętu koszykarskiego i rehabilitacyjnego do 

hali MOSiR przy ulicy Małachowskiego 5/7. Drużyny rozgrywające tam 

swoje mecze po wysiłku potrzebują odnowy biologicznej do dobrej 

regeneracji organizmu. Nowoczesny sprzęt regeneracyjny czy kąpiele 

lodowe oraz elektrostymulatory pozwolą na szybszy powrót do 

optymalnej formy. Dodatkowo pulsometry, a także sprzęt koszykarski 

pozwoli sportowcom na efektywniejsze treningi. 

N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ podtrzymuję 

opinię MOSiR, która dotyczy zadania zgłoszonego do 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, 

iż jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw 

Społecznych nie realizują zadań z zakresu medycyny i 

rehabilitacji sportowej nie jest możliwa realizacja zgłoszonego 

projektu. 

 

64  600,00 zł 

81.  
WZKiB 

B319BZ 

NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - zakup sprzętu 

specjalistycznego dla strażaków z OSP ORW Łódź. 

ul. Pojezierska 92. 

Ratujemy tonących i zaginionych w zbiornikach wodnych na terenie 

województwa łódzkiego. Realizowana działalność wymaga, aby na 

wyposażeniu jednostki znajdowało się sprawne i profesjonalne 

wyposażenie osobiste dla 2 zespołów poszukiwawczych nurków 

strażaków OSP. Jesteśmy ochotnikami, na wszystkie działania 

poświęcamy swój wolny czas. Chcemy nieść pomoc i podnosić 

świadomość wśród dzieci i dorosłych. Dzięki Waszej pomocy będzie to 

możliwe. 

 P/P 

Doposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny jakim jest 

profesjonalne wyposażenie osobiste dla 2 zespołów 

poszukiwawczych, gwarantuje skuteczne i bezpieczne 

działanie Oddziału Ratownictwa Wodnego. 

48 000,00 zł  

82.  
ZLM 

P146ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus- dostosowanie hali do zwiedzania oraz 

naprawa toru. 

ul. Konstantynowska 115. 

Projekt będzie składał się z dwóch elementów. Pierwszym jest naprawa 

punktowego zwężenia toru na kanale nr 2 hali postojowej. Uszkodzenie 

może spowodować wykolejenie tramwaju, a w efekcie częściowe 

wpadniecie do kanału i uszkodzenie podpór dachu. 

Drugim elementem jest zakup krat pomostowych do zakrywania kanałów 

rewizyjnych nr l i 2, co umożliwi udostępnienie części zabytkowej hali 

postojowej do zwiedzania. Obecnie odkryte kanały uniemożliwiają 

oprowadzanie grup, szczególnie dzieci. Kraty będą nakładane na szyny, 

tj. nie będą trwale związane z podłożem i nie będą ingerować w 

oryginalną substancję zabytku. 

P 

Inwestycja jest istotna ze względu na funkcję muzealną jaka 

pełni zajezdnia tramwajowa. Torowisko będące w złym stanie 

technicznym oraz odkryte kanały w zabytkowej hali 

postojowej stanowią duże zagrożenie dla zwiedzających osób. 

Zagrożona również jest prawidłowa eksploatacja taboru 

tramwajowego. 

 100 000,00 zł  

 

83.  
ZLM 

P302KO 

Podwórko ul. Kasprzaka 26. 

ul. Kasprzaka 26. 

Zadanie polega na wytyczenie ścieżek prowadzących do bramy 

kamienicy przy Kasprzaka 26 oraz wejścia na zaplecze pizzeri Antonio, 

wytyczenie miejsc parkingowych dla użytkowników podwórka, 

wyrównanie terenu, wysypanie kruszywem drogowym, oraz 

zagęszczenie terenu 

P 

Inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców z uwagi 

na bardzo zły stan nawierzchni parkingu oraz chodnika 

prowadzącego do budynku i zaplecza pizzerii. Poprawienie 

stanu technicznego nawierzchni podwórka poprawi 

bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców i oraz estetykę 

nieruchomości.  

 80 000,00 zł  

  

84.  
ZLM 

B346BD 

Plac zabaw oraz stacja street workout cross. 

al. I Dywizji (skwer naprzeciwko obecnego Gimnazjum). 

Projekt polega na wykonaniu placu zabaw oraz stacji do kalisteniki obok 

P 

Inwestycja będzie kontynuacją zagospodarowania skweru, na 

którym powstała już siłownia plenerowa i strefa rekreacyjna. 

 190 000,00 zł 
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istniejącej siłowni. Pozwoli to w pełni wykorzystać teren skweru. 

Dodatkowo mieszkańcy zyskają przestrzeń do zabaw dla dzieci, której w 

tych okolicach brakuje. 

Utworzenie placu zabaw pozytywnie wpłynie na rozwój 

ruchowy dzieci a zamontowanie urządzeń do kalisteniki 

pozwoli na aktywne spędzanie czasu przez okoliczną 

młodzież. Z uwagi na instalację urządzeń adresowanych do 

osób w różnym wieku miejsce to stanie się miejscem integracji 

w wymiarze wielopokoleniowym.  

85.  
ZLM 

W216OJ 

Ładne piaskownice. 

ul. Wojewódzkiego. 

Odnowienie piaskownic (elementów drewnianych) na osiedlu bloków 

komunalnych przy ulicy Wojewódzkiego. W ramach projektu powinny 

one zostać naprawione (wraz z zamontowaniem brakujących/ 

zdewastowanych elementów) oraz odmalowane. 

P 

Inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców z uwagi 

na zły stan techniczny i estetyczny istniejących piaskownic. 

Piaskownice wraz z ławkami są ważnymi elementami obszaru 

integracji i wypoczynku społeczności zamieszkującej 

okoliczne bloki. 

105 000,00 zł  

 


