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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 

na posiedzenie Komisji Partycypacji Budżetu Obywatelskiego w dniu 29 lipca 2019 roku 

Lp. 

Komórka 

meryto-

ryczna 

Numer 

projektu 

Nazwa projektu 

Lokalizacja projektu 

Opis projektu 

Opinia komórki merytorycznej (P/N) 

Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej 

Koszty  

po weryfikacji 

1.  
BAM 

B108BC 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego klubu Start. 

Kwartał Kalinowa, św. Teresy, Włókniarzy, Pojezierska. 

Miejscowy plan zagospodarowania dla terenu klubu startu i jego 

okolic kwartał Kalinowa, św. Teresy, Włókniarzy, Pojezierska. 

Projekt ma uchronić duży teren nie zabudowany przed nie 

kontrolowanym jego zagospodarowaniem. 

N 

BAM negatywnie opiniuje możliwość realizacji zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego zadania polegającego na sporządzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

klubu sportowego Start (obszaru położonego w rejonie ulic: 

Kalinowej, Pojezierskiej, Św. Teresy i al. Włókniarzy). Sprawy 

związane z kształtowaniem ładu przestrzennego należą do zadań 

własnych gminy (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym). W Łodzi to Miejska 

Pracownia Urbanistyczna prowadzi działalność związaną m.in. ze 

sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta. Sporządzenie planu miejscowego dla 

wskazanego obszaru zostało ujęte w harmonogramie sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 

2019-2024+ przyjętego zarządzeniem nr 1464A/III/19 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. Zgodnie z uchwałą nr 

111/67/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 roku w 

budżecie miasta na 2019 rok zabezpieczono środki finansowe na 

potrzeby MPU, w tym, także na ten cel. Z powyższych względów 

realizacja wskazanego zadania w ramach budżetu obywatelskiego 

budzi zastrzeżenia natury formalnej. Budżet obywatelski stanowi 

bowiem część budżetu miasta, która pozostaje w dyspozycji 

mieszkańców i powinna zostać przeznaczona na realizację zadań 

nie ujętych w planach finansowych miasta. Ponadto, zasady 

ogólne (§2 ust 2 pkt 8 załącznika do uchwały nr Vl/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego) określają, że w ramach ŁBO nie mogą być 

realizowane projekty, których realizacja jest obiektywnie 

niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku 

procedury sporządzania planu miejscowego nie ma gwarancji, że 

zostanie ona zakończona w tym czasie. 

10 000,00 zł 
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2.  
BAM 

P074KR 

Miejscowy plan zagospodarowania dla kwartału - inicjatywa plac 

sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Kwartał ul. Karolewska, ul. Wileńska, ul. Maratońska, ul. Objazdowa. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma chronić 

mieszkańców przed nie niekontrolowanym zabudowaniem działek po 

wyburzonej parterowej fabryce gdzie była biedronka oraz terenu z 

opuszczonymi garażami PGK. Nie można dopuścić ulokowania w 

tym miejscu przemysłu. Teren powinno przeznaczyć się pod 

zabudowę mieszkaniową lub handlową. Najlepiej z wysokością 

dopuszczalną do dwóch kondygnacji maksymalnie czterech. 

Sąsiedztwo wieżowców może spowodować powstanie zarówno 

wysokich budynków jak i przeszłość fabryczna tych terenów może 

dopuszczać działalność przemysłową co było by katastrofalne dla 

sąsiedztwa jednorodzinnego. Powinien zostać zachowany teren 

rekreacyjne sportowy przy ul Objazdowej jest to jedyny skwer w tej 

okolicy. Plan miejscowy ma za zadanie zachować zabudowę 

jednorodzinną i tereny zielone na osiedlu: skwery aleje. 

N 

BAM negatywnie opiniuje możliwość realizacji zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego zadania polegającego na sporządzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ulic: Karolewskiej, Wileńskiej, 

Maratońskiej, Objazdowej. Sprawy związane z kształtowaniem 

ładu przestrzennego należą do zadań własnych gminy (zgodnie z 

art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym). W Łodzi to Miejska Pracownia Urbanistyczna 

prowadzi działalność związaną m.in. ze sporządzaniem 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

miasta. Ilość opracowywanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dostosowana jest do 

możliwości wykonawczych MPU. Z tego względu plany 

miejscowe opracowywane są według harmonogramu sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta 

Łodzi na lata 2019-2024+ przyjętego zarządzeniem nr 

1464A/III/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. 

Mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosku o sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zasady 

ogólne (§2 ust 2 pkt 8 załącznika do uchwały nr W199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego) określają, że w ramach ŁBO nie mogą być 

realizowane projekty, których realizacja jest obiektywnie 

niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku 

procedury sporządzania planu miejscowego nie ma gwarancji, że 

zostanie ona zakończona w tym czasie. 

   5 000,00 zł  

3.  
BAM 

P087ZL 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

Retkińskiego Pola. 

kwartał ul. Juszczakiewicza, ul. Kusocińskiego, ul.Konstantynowska, 

rzeka Łódka. 

Miejscowy plan zagospodarowania dla kwartału Juszkiewicza, 

Konstantynowska, Kusocińskiego, rzek Łódka. Teren należy do 

dużego dewelopera, który ogłosił już budowę pierwszych bloków i 

wybudował market przy Kusocińskiego. W planie należy chronić 

teren lasu Retkińskiego i zapewnić przejście pomiędzy 

Konstantynowska i Kusocińskiego. Po zabudowie całego terenu 

mieszkać może tam 10 000 ludzi. Spowoduje to całkowity paraliż 

zarówno ulic jak i komunikacji miejskiej na Retkini. 

N 

BAM negatywnie opiniuje możliwość realizacji zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego zadania polegającego na sporządzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Retkińskiego Pola - terenu położonego w rejonie ulic: 

Juszczakiewicza, Konstantynowskiej, Kusocińskiego, rzeki Łódki. 

Sprawy związane z kształtowaniem ładu przestrzennego należą do 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). W Łodzi to Miejska 

Pracownia Urbanistyczna prowadzi działalność związaną m.in. ze 

sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta. Sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru zostało 

 10 000,00 zł  
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ujęte w harmonogramie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na lata 2019-2024+ przyjętego 

zarządzeniem nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 

czerwca 2019 r. Zgodnie z uchwałą nr 111/67/18 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 roku w budżecie miasta na 2019 

rok zabezpieczono środki finansowe na potrzeby MPU, w tym, 

także na ten cel. Zgodnie z uchwałami nr: LXXII/1931/18 i 

LXII/1944/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. 

przystąpiono do sporządzania mpzp na wskazanym obszarze. Z 

powyższych względów realizacja wskazanego zadania w ramach 

budżetu obywatelskiego jest bezcelowa i budzi zastrzeżenia natury 

formalnej. Budżet obywatelski stanowi bowiem część budżetu 

miasta, która pozostaje w dyspozycji mieszkańców i powinna 

zostać przeznaczona na realizację zadań nie ujętych w planach 

finansowych miasta. Zasady ogólne (§2 ust 2 pkt 8 załącznika do 

uchwały nr N/l/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 

2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego) określają, że w 

ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty, których 

realizacja jest obiektywnie niemożliwa w trakcie jednego roku 

budżetowego. W przypadku procedury sporządzania planu 

miejscowego nie ma gwarancji, że zostanie ona zakończona w tym 

czasie. 

4.  
BPiNM 

S081KA 

Urodziny jednorożca - festiwal jednorożców. 

Ul. Piotrkowska (od al. Mickiewicza w stronę pl. Wolności). 

Początek czerwca - termin odsłonięcia pomnika jednorożca - może 

być kolejnym pretekstem do stworzenia kolorowego festiwalu. 

"Urodziny jednorożca - festiwal jednorożców" to powinna być 

kolorowa impreza na ul. Piotrkowskiej, podczas której uliczni artyści 

będą tworzyć jednorożce, mieszkańcy miasta i turyści wezmą udział 

w paradzie jednorożców, a zwieńczeniem będą koncerty gwiazd na 

scenie. 

P 

BPiNM uznaje pomysł za ciekawy i mający pozytywny wpływ na 

promocję miasta. 

350 000,00 zł  

5.  
BPiNM 

S084KA 

Turystyczna linia tramwajowa. 

Ul. Piotrkowska 175. 

Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX 

wieku, kursującym w każdą sobotę i niedzielę od 30 maja do 27 

września 2020 roku, na ustalonej trasie przez 8 godzin w każdą sobotę 

i niedzielę wraz z przewodnikiem. Turystyczna linia tramwajowa po 

Łodzi ma stanowić atrakcję turystyczną oraz promocję Łodzi i jej 

zabytków architektonicznych oraz najważniejszych atrakcji. Kursy 

będą wykonywane zabytkowym taborem tramwajowym wpisanym do 

P 

Projekt został oceniony pozytywnie pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii ze ZDiT i MPK. Proponowana nieodpłatna linia 

turystyczna będzie dostępna dla wszystkich chętnych, skierowana 

będzie głównie do mieszkańców chcących pogłębić swoją wiedzę 

na temat Łodzi oraz do turystów przyjeżdżających do miasta. Na 

trasie linii turystycznej znadują się atrakcje turystyczne, o których 

opowie przewodnik podczas kursu. 

151 000,00 zł 
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rejestru zabytków pochodzącym z lat dwudziestych XX wieku. Co 

istotne, zadanie musi być wykonywane taborem, który kursował 

historycznie w Łodzi. Wszystkie wyżej wymienione kursy będą 

obsługiwane przez przewodnika. PEŁNY OPIS PROJEKTU 

ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

6.  
BPiNM 

G286CD 

Turystyczna linia tramwajowa. 

Ul. Dąbrowskiego. 

Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX 

wieku, kursującym w każdą sobotę i niedzielę od 30 maja do 27 

września 2020 roku. na ustalonej trasie przez 8 godzin w każdą sobotę 

i niedzielę wraz z przewodnikiem. 36 dni x 8 h = 288 godziny. 

Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi ma stanowić atrakcję 

turystyczną oraz promocję Łodzi (osiedla) i jej zabytków 

architektonicznych oraz najważniejszych atrakcji. 

Trasa do uzgodnienia i ewentualnych zmian trasy lub według potrzeb 

reprezentacyjnych miasta. Terminy kursowania: 30, 31 maja 2020 

 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 czerwca 2020,  4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 

lipca 2020,  1,2, 8,9, 15, 16,22,23,29,30 sierpnia 2020. 5. 6, 12, 13, 

19,20,26,27 września 2020 czyli łącznie 36 dni. 

Czas liczony jest od wyjazdu z zajezdni do zjazdu w proponowanych 

godzinach od 9.00 do 17.00 (godziny do uzgodnienia). 

Kursy wykonywane będą zabytkowym taborem tramwajowym 

wpisanym do rejestru zabytków pochodzącym z lat dwudziestych XX 

wieku. Co istotne, zadanie musi być wykonywane taborem , który 

kursował historycznie w Łodzi. Wszystkie wyżej wymienione kursy 

będą obsługiwane przez przewodnika. 

P 

Projekt został oceniony pozytywnie pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii ze ZDiT oraz MPK. 

Proponowana nieodpłatna linia turystyczna będzie dostępna dla 

wszystkich chętnych, skierowana będzie głównie do mieszkańców 

chcących pogłębić swoją wiedzę na temat Łodzi oraz do turystów 

przyjeżdżających do miasta. Na trasie linii turystycznej znajdują 

się atrakcje turystyczne, o których opowie przewodnik podczas 

kursu. 

151 000,00 zł 

7.  
BPiNM 

G287CH 

Turystyczna linia tramwajowa. 

Ul.  Kurczaki. 

Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX 

wieku, kursującym w każdą sobotę i niedzielę od 30 maja do 27 

września 2020 roku. na ustalonej trasie przez 8 godzin w każdą sobotę 

i niedzielę wraz z przewodnikiem. 36 dni x 8 h = 288 godziny. 

Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi ma stanowić atrakcję 

turystyczną oraz promocję Łodzi (osiedla) i jej zabytków 

architektonicznych oraz najważniejszych atrakcji. 

Trasa do uzgodnienia i ewentualnych zmian trasy lub według potrzeb 

reprezentacyjnych miasta. Terminy kursowania: 30, 31 maja 2020 

 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 czerwca 2020,  4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 

lipca 2020,  1,2, 8,9, 15, 16,22,23,29,30 sierpnia 2020. 5. 6, 12, 13, 

19,20,26,27 września 2020 czyli łącznie 36 dni. 

Czas liczony jest od wyjazdu z zajezdni do zjazdu w proponowanych 

P 

Projekt został oceniony pozytywnie pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii ze ZDiT oraz MPK. 

Proponowana nieodpłatna linia turystyczna będzie dostępna dla 

wszystkich chętnych, skierowana będzie głównie do mieszkańców 

chcących pogłębić swoją wiedzę na temat Łodzi oraz do turystów 

przyjeżdżających do miasta. Na trasie linii turystycznej znajdują 

się atrakcje turystyczne, o których opowie przewodnik podczas 

kursu. 

151 000,00 zł 
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godzinach od 9.00 do 17.00 (godziny do uzgodnienia). 

Kursy wykonywane będą zabytkowym taborem tramwajowym 

wpisanym do rejestru zabytków pochodzącym z lat dwudziestych XX 

wieku. Co istotne, zadanie musi być wykonywane taborem , który 

kursował historycznie w Łodzi. Wszystkie wyżej wymienione kursy 

będą obsługiwane przez przewodnika. 

8.  
BPS 

P206LP 

Mikrogranty dla Lublinka. 

Cały obszar dla osiedla Lublinek- Pienista. 

15 mikrograntów po maksymalnie 5000 zł. Mikrogranty dla 

mieszkańców osiedla Lublinek-Pienista, dofinansowanie na działania 

lokalne: warsztaty edukacyjne, działania sąsiedzkie, kulturalne, 

sportowe. Zadanie   polega   na   działaniach   animujących   

społeczność   osiedla   Lublinek-Pienista   oraz   na przeprowadzeniu 

konkursu na mikrogranty. Działania w konkursie obejmą 

przygotowanie spotkań informacyjnych oraz wsparcie animatora w 

czasie planowania i realizacji inicjatyw, przeprowadzenie i obsługę 

konkursu graniowego. Wnioski o dofinansowanie mikrograntami 

będą mogły składać zarówno grupy nieformalne jak i organizacje 

pozarządowe z całej  Łodzi, ale działania mają być realizowane na 

terenie i dla mieszkańców osiedla Lublinek-Pienista. Czas realizacji 

zadań dofinansowanych mikrograntami: od kwietnia do listopada 

2020 r. Regranting: 20.000 zł Zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

trybie regrantingu, kwota przeznaczona na przygotowanie i obsługę 

konkursu nie powinna przekraczać 20 % kwoty przeznaczonej na 

realizację zadania. 

P 

Opinia pozytywna - projekt przyczyni się do wzrostu aktywności 

społecznej mieszkańców osiedla. Działania w ramach projektu 

mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój inicjatyw 

międzysąsiedzkich i zachęcić do wprowadzania zmian na osiedlu. 

Do projektu wprowadzono jedynie korektę szacunkowych 

kosztów. W przypadku regrantingu kwota przeznaczona na 

przygotowanie i obsługę konkursu nie powinna przekraczać 20% 

kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Przy tym założeniu, w 

sytuacji gdy łączne koszty szacunkowe wniosku wynoszą 95.000, 

kwota przeznaczona dla operatora powinna wynosić 19.000 zł, a 

kwota na mikrogranty 76.000 zł. (We wniosku te proporcje 

wynosiły 20.000 do 75.000) 

 95 000,00 zł  

9.  
MOPS 

S086WS 

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych w 

Śródmieściu. 

Dom Dziecka nr 5 przy ul. Małachowskiego 74, Dom w Łodzi (dom 

dziecka dla dzieci chorych) przy ul. Wierzbowej 13 oraz inne 

wskazane przez realizatora. 

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. 

Przewiduje on organizację zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i 

terapii dla około 150 dzieci z Domu Dziecka nr 5 oraz z rodzin 

zastępczych mieszkających na osiedlu Śródmieście-Wschód, a także 

zakup sprzętów, gier i pomocy służących podczas terapii i warsztatów 

prowadzonych dla tych dzieci. Rodzaje zajęć: korepetycje z 

przedmiotów szkolnych, m.in. z matematyki i j. angielskiego; 

psychoterapia; rękodzielnicze i arteterapeutyczne; sportowe, m.in. na 

basenie; muzyczno-taneczne; hipoterapia i dogoterapia; edukacyjne, 

np. informatyka z elementami robotyki; wycieczki edukacyjne. 

PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

P 

Projekt stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie 

opieki nad dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy 

pracy z dziećmi i młodzieżą. Konieczność wychowywania się 

poza rodziną biologiczną wywiera ogromny wpływ na psychikę 

młodego człowieka. Przykre wspomnienia i doświadczenia mogą 

rzutować na pewność siebie, a nawiązywanie trwałych i silnych 

więzi emocjonalnych z innymi ludźmi może zostać zaburzone. 

Wszelkie działania, które przyczynią się do rekompensaty 

dziecku, braku naturalnych, trwałych i stabilnych więzi 

emocjonalno-społecznych, są niezmiernie cenne. Proponowane 

zajęcia dają narzędzia do odbudowania u dzieci poczucia 

bezpieczeństwa wartości siebie, rozwijania pasji i zainteresowań 

oraz nadrabiania podstawowych deficytów w zakresie edukacji 

szkolnej. 

 80 000,00 zł  
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10.  
MOPS 

S095WS 

JESTEM PRZY TOBIE - opiekunki dzieci mieszkających w 

placówce specjalistyczno-terapeutycznej domu dziecka dla dzieci 

chorych. 

Ul. Wierzbowa 13. 

Bywa, że ciężko chore dzieci, pozostawione przez rodziców na 

oddziałach szpitalnych często trafiają do domów dziecka, niekiedy do 

specjalistyczno-terapeutycznych placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Bez względu na miejsce powinny otoczone być 

troską i miłością wymagają wsparcia i opieki zbliżonej do opieki 

rodzicielskiej. Każde z dzieci cierpi na inne schorzenie i boryka się z 

inna niepełnosprawnością - wymagają więc specjalnych warunków i 

wyjątkowej opieki. Każde z nich potrzebuje sprzętu medycznego, 

indywidualnego programu leczenia i codziennej rehabilitacji. 

Wszyscy starają się by chore dzieci jak najlepiej się rozwijały, by 

czuły się ważne i kochane, by mimo choroby miały jak 

najszczęśliwsze dzieciństwo. Dlatego kluczowe jest to, by miały 

kogoś bliskiego, kto będzie im zawsze towarzyszyć w ważnych 

chwilach: zarówno wtedy gdy chodzą na dodatkowe zajęcia 

rozwijające, rehabilitacyjne ale przede wszystkim gdy przebywają w 

szpitalu, jadą na bolesne zabiegi lub trudne badania. Nieocenione 

CIOCIE-OPIEKUNKI w takich sytuacjach towarzyszą chorym 

dzieciom, są blisko nich. Będą jak Ciocia lub Babcia w tradycyjnej 

rodzinie. Gdy rodzice pracują, to właśnie Dziadkowie lub Ciocie 

wspierają Dzieciaki...budują bliskie relacje, a przede wszystkim 

poczucie bezpieczeństwa. Ich obecność sprawia, że dzieci czują się 

ważne i kochane! Nie chcemy by dzieci w samotności przeżywały 

trudne chwile. 

N 

Wniosek jest niezgodny z § 2 ust. 2 pkt 3 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 

wskazuje pośrednio podmiot realizujący projekt oraz tryb jego 

realizacji, gdyż na terenie osiedla Śródmieście-Wschód przy ul. 

Wierzbowej 13, funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo-

wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego prowadzona 

przez Fundację "Dom w Łodzi'. Placówka istnieje na podstawie 

Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2008 r. o 

wydaniu zezwolenia na prowadzenie Domu Dziecka dla Dzieci 

Chorych Fundacji "Dom w Łodzi". Fundacja otrzymuje na jej 

prowadzenie dotację z budżetu Miasta, na podstawie umowy 

53/DWzPU/POW/15 o wsparcie realizacji zadania publicznego 

pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu specjalistyczno-opiekuńczego, z dnia 1 czerwca 2015 r. 

Realizacja projektu nastąpiłaby z naruszeniem wskazanej wyżej 

uchwały Rady Miejskiej w Łodzi oraz zasad określonych w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie tj. pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, 

gdyż wnioskodawca wskazał placówkę powiązaną z konkretną 

organizacją pozarządową. 

 93 440,00 zł  

11.  
MOPS 

B151TW 

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a. 

Samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 

ruchowo i intelektualnie będących podopiecznymi Domu Dziennego 

Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a i Filii ul. 

Piotrkowska 121. Samochód z ilością miejsc: 8 osób + kierowca oraz 

możliwość przewozu wózka inwalidzkiego. Możliwość korzystania z 

samochodu to wielka pomoc osobom „specjalnej troski" i ich 

rodzinom borykającym się codziennie z niepełnosprawnością swoich 

dzieci poprzez dowożenie na zajęcia do placówek i odwożenie do 

domów rodzinnych. 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający na 

zakupie samochodu służącego do przewozu osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, korzystających z Domu 

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

Piotrkowskiej 121, funkcjonujących w ramach struktury MOPS w 

Łodzi. Realizacja zadania przyczyni się do pomocy osobom z 

niepełnosprawnością a także ich rodzinom borykającym się z 

dowozem swoich dzieci na zajęcia do DDP i ich odwożeniem do 

domów rodzinnych. Możliwość korzystania z samochodu to duże 

wsparcie aktywności dzieci, młodzieży i osób starszych, która 

obejmuje szereg aktywizujących działań stwarzających im nowe 

możliwości do nauki, poprzez m.in. udział w spotkaniach 

130 000,00 zł 
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integracyjnych z innymi placówkami, udział w festiwalach, 

wycieczkach krajoznawczych, korzystanie z instytucji 

kulturalnych, itp. Proponowana inwestycja pozytywnie wpłynie na 

wizerunek Miasta, a przede wszystkim podwyższy standard usług 

świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

12.  
MOPS 

B294TW 

Dajmy radość dzieciom z Domów Dziecka i rodzin zastępczych na 

Teofilowie. 

Projekt będzie realizowany m.in. w filii Domu Dziecka dla Małych 

Dzieci przy ul. Lnianej 9 oraz w innych miejscach wskazanych przez 

realizatora. 

Przewiduje on organizację zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i 

terapii dla około 180 dzieci z filii Domu Dziecka dla Małych Dzieci 

oraz z rodzin zastępczych mieszkających na osiedlu Teofilów-

Wielkopolska, a także zakup sprzętów, gier i pomocy służących 

podczas terapii i warsztatów prowadzonych dla tych dzieci. Rodzaje 

zajęć: korepetycje z przedmiotów szkolnych, m.in. z matematyki i 

języka angielskiego, psychoterapia, rękodzielnicze i 

arteterapeutyczne, sportowe, m.in. na basenie, muzyczno-taneczne, 

hipoterapia i dogoterapia, edukacyjne, np. informatyka z elementami 

robotyki, wycieczki edukacyjne. 

P 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający na 

organizacji zajęć, warsztatów, wycieczek i terapii dla dzieci 

umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej 

(instytucjonalnej i rodzinnej) na osiedlu Teofilów -Wielkopolska. 

Projekt stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie 

opieki nad dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy 

pracy z dziećmi i młodzieżą. Konieczność wychowywania się 

poza rodziną biologiczną wywiera ogromny wpływ na psychikę 

młodego człowieka. Przykre wspomnienia i doświadczenia mogą 

rzutować na pewność siebie, a nawiązywanie trwałych i silnych 

więzi emocjonalnych z innymi ludźmi może zostać zaburzone. 

Wszelkie działania, które przyczynią się do rekompensaty 

dziecku, braku naturalnych, trwałych i stabilnych więzi 

emocjonalno - społecznych, są niezmiernie cenne. Proponowane 

zajęcia dają narzędzia do odbudowania u dzieci poczucia 

bezpieczeństwa wartości siebie, rozwijania pasji i zainteresowań 

oraz nadrabiania podstawowych deficytów w zakresie edukacji 

szkolnej. Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania wpisują się 

w katalog zadań, do realizacji których zobowiązana jest piecza 

zastępcza, projekt należy zaopiniować pozytywnie. Wskazana 

wartość szacunkowa złożonego projektu jest realna w stosunku do 

obowiązujących cen rynkowych. 

140 000,00 zł 
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13.  
MOPS 

G278GO 

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na 

Górniaku. 

Projekt będzie realizowany m.in. w DD 6 przy ul. Bednarskiej 15, DD 

9 przy ul. Bednarskiej 15a, DD 11 przy ul. Wólczańskiej 251/2u, DD 

12 przy ul. Wólczańskiej 251/4u i DD 15 przy ul. Kilińskiego 206 

oraz w innych miejscach wskazanych przez realizatora. 

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. 

Przewiduje on organizację zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i 

terapii dla około 150 dzieci z pięciu domów dziecka (nr 6, 9, 11, 12 i 

15) oraz rodzin zastępczych mieszkających na osiedlu Górniak, a 

także zakup sprzętów, gier i pomocy służących podczas terapii i 

warsztatów prowadzonych dla tych dzieci. 

Rodzaje zajęć: 

1. korepetycje z przedmiotów szkolnych, m.in. z matematyki i języka 

angielskiego 

2. psychoterapia 

3. rękodzielnicze i arteterapeutyczne 

4. sportowe, m.in. na basenie 

5. muzyczno-taneczne 

6. hipoterapia i dogoterapia 

7. edukacyjne, np. informatyka z elementami robotyki 

8. wycieczki edukacyjne. 

Dzieci w domach dziecka mają dużo mniejszy dostęp do zajęć 

pozaszkolnych. Placówki nie są w stanie zapewnić wszystkim 

podopiecznym dojazdu i uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach 

rozwijających intelektualnie i fizycznie. Rodziny zastępcze również 

potrzebują wsparcia, bo zwykle opiekują się kilkorgiem dzieci, a 

wiele z nich wymaga specjalistycznego leczenia, rehabilitacji i 

intensywnej pomocy przy nauce. Niewiele czasu zostaje im na 

organizowanie dodatkowych zajęć. Dzieciom po przejściach brakuje 

wiary we własne możliwości i umiejętności. My możemy sprawić, by 

znów uwierzyły, że dzieciństwo powinno być radosne. Pozwólmy im 

poczuć, że są mądre i zdolne. Dajmy szansę odkryć własne pasje i 

zainteresowania. Dajmy im radość z dzieciństwa. 

P 

 

 

Projekt stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie 

opieki nad dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy 

pracy z dziećmi i młodzieżą. Konieczność wychowywania się 

poza rodziną biologiczną wywiera ogromny wpływ na psychikę 

młodego człowieka. Przykre wspomnienia i doświadczenia mogą 

rzutować na pewność siebie, a nawiązywanie trwałych i silnych 

więzi emocjonalnych z innymi ludźmi może zostać zaburzone. 

Wszelkie działania, które przyczynią się do rekompensaty 

dziecku, braku naturalnych, trwałych i stabilnych więzi 

emocjonalno - społecznych, są niezmiernie cenne. Proponowane 

zajęcia dają narzędzia do odbudowania u dzieci poczucia 

bezpieczeństwa wartości siebie, rozwijania pasji i zainteresowań 

oraz nadrabiania podstawowych deficytów w zakresie edukacji 

szkolnej. 

Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania wpisują się w 

katalog zadań, do realizacji których zobowiązana jest piecza 

zastępcza, projekt należy zaopiniować pozytywnie. Wskazana 

wartość szacunkowa złożonego projektu jest realna w stosunku do 

obowiązujących cen rynkowych. 

 80 000,00 zł  
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14.  
MOPS 

P276ZL 

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na 

Złotnie. 

Projekt będzie realizowany m.in.. W filii Domu Dziecka dla Małych 

Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5 oraz w innych miejscach wskazanych 

przez realizatora. Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego zadania o 

tej samej nazwie. Przewiduje on organizacje zajęć, warsztatów, 

wycieczek, korepetycji i terapii dla około 70 dzieci z filii Domu 

Dziecka dla Małych Dzieci oraz rodzin zastępczych mieszkających na 

osiedlu Złotno, a także zakup sprzętów, gier i pomocy służących 

podczas terapii i warsztatów prowadzonych dla tych dzieci. Rodzaje 

zajęć: 1. korepetycje z przedmiotów szkolnych, m.in. z matematyki i 

języka angielskiego 2. psychoterapia 3. rękodzielnicze i 

arteterapeutyczne 4. sportowe, m.in. na basenie 5. muzyczno-taneczne 

6. hipoterapia i dogoterapia 7. edukacyjne, np. informatyka z 

elementami robotyki 8. wycieczki edukacyjne. Dzieci w domach 

dziecka mają dużo mniejszy dostęp do zajęć pozaszkolnych. Placówki 

nie są w stanie zapewnić wszystkim podopiecznym dojazdu i 

uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach rozwijających 

intelektualnie i fizycznie. Rodziny zastępcze również potrzebują 

wsparcia, bo zwykle opiekują się kilkorgiem dzieci, a wiele z nich 

wymaga specjalistycznego leczenia, rehabilitacji i intensywnej 

pomocy przy nauce. Niewiele czasu zostaje im na organizowanie 

dodatkowych zajęć. 

P 

MOPS w Łodzi pozytywnie rekomenduje zgłoszony do 

zrealizowania projekt, polegający na organizacji zajęć, 

warsztatów, wycieczek i terapii dla dzieci umieszczonych w 

różnych formach pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej) 

na osiedlu Złotno. Projekt stanowić będzie istotny element w 

lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną uzupełniając 

dotychczasowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Proponowane 

zajęcia dają narzędzia do odbudowania u dzieci poczucia 

bezpieczeństwa wartości siebie, rozwijania pasji i zainteresowań 

oraz nadrabiania podstawowych deficytów w zakresie edukacji 

szkolnej. Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania wpisują się 

w katalog zadań, do realizacji których zobowiązana jest piecza 

zastępcza, projekt należy zaopiniować pozytywnie. 

 40 000,00 zł  

15.  
MOPS 

W259ST 

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na 

Stokach. 

Pogotowie Opiekuńcze nr 1 ul. Krokusowa 15/17, filia Domu Dziecka 

dla Małych Dzieci przy ul.Zbocze 2a, Dom Rodzinny "Giewont" przy 

ul. Giewont 28a, Rodzinny Dom Dziecka nr 3 przy ul. Jarowej 18a. 

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. 

Przewiduje on organizację zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i 

terapii dla około 100 dzieci z czterech domów dziecka (Pogotowie 

Opiekuńcze nr 1, filia Domu Dziecka dla Małych Dzieci, Dom 

Rodzinny „Giewont” i Rodzinny Dom Dziecka Happy Kids) oraz 

rodzin zastępczych mieszkających na osiedlu Stoki- Sikawa-

Podgórze, a także zakup sprzętów, gier i pomocy służących podczas 

terapii i warsztatów prowadzonych dla tych dzieci. Dzieci w domach 

dziecka mają dużo mniejszy dostęp do zajęć pozaszkolnych. Placówki 

nie są w stanie zapewnić wszystkim podopiecznym dojazdu i 

uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach rozwijających 

intelektualnie i fizycznie. Rodziny zastępcze również potrzebują 

wsparcia, bo zwykle opiekują się kilkorgiem dzieci, a wiele z nich 

P 

MOPS w Łodzi pozytywnie rekomenduje zgłoszony do 

zrealizowania projekt, polegający na organizacji zajęć, 

warsztatów, wycieczek i terapii dla dzieci umieszczonych w 

różnych formach pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej) 

na osiedlu Stoki-Sikawa-Podgórze. Projekt stanowić będzie 

istotny element w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i 

rodziną uzupełniając dotychczasowe formy pracy z dziećmi i 

młodzieżą. Konieczność wychowywania się poza rodziną 

biologiczną wywiera ogromny wpływ na psychikę młodego 

człowieka. Przykre wspomnienia i doświadczenia mogą rzutować 

na pewność siebie, a nawiązywanie trwałych i silnych więzi 

emocjonalnych z innymi ludźmi może zostać zaburzone. 

Wszelkie działania, które przyczynią się do rekompensaty 

dziecku, braku naturalnych, trwałych i stabilnych więzi 

emocjonalno - społecznych, są niezmiernie cenne. Proponowane 

zajęcia dają narzędzia do odbudowania u dzieci poczucia 

bezpieczeństwa wartości siebie, rozwijania pasji i zainteresowań 

50 000,00 zł  
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wymaga specjalistycznego leczenia, rehabilitacji i intensywnej 

pomocy przy nauce. Niewiele czasu zostaje im na organizowanie 

dodatkowych zajęć.  

oraz nadrabiania podstawowych deficytów w zakresie edukacji 

szkolnej. Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania wpisują 

się w katalog zadań, do realizacji których zobowiązana jest 

piecza zastępcza, projekt należy zaopiniować pozytywnie. 

Wskazana wartość szacunkowa złożonego projektu jest realna w 

stosunku do obowiązujących cen rynkowych. 

16.  
MOPS 

W278ST 

Termomodernizacja dla Pogotowia Opiekuńczego nr 1. 

ul. Krokusowa 15/17. 

Celem projektu jest termomodernizacja budynku Pogotowia 

Opiekuńczego nr 1. Nowoczesna termoizolacja umożliwiłaby bardziej 

efektowne oddawanie ciepła w okresie wiosenno-letnim, a 

zatrzymywanie energii cieplnej w budynku w okresie jesienno-

zimowym - pozwoliłoby to zredukować emisję dwutlenku węgla oraz 

koszty związane z produkcją energii cieplnej dla budynku. Z kolei 

nowe okna wzmogą efekt termoizolacyjny. Nowoczesna 

termoizolacja mogłaby się także przyczynić do mniejszej 

zachorowalności wśród dzieci na choroby górnych dróg 

oddechowych, tym samym redukując koszty związane z leczeniem. 

Ocieplenie ścian będzie dotyczyć: ścian wschodniej i zachodniej (są 

to szczytowe ściany budynku). 

P 

MOPS w Łodzi pozytywnie rekomenduje zgłoszony do 

zrealizowania projekt, polegający na wykonaniu 

termomodernizacji budynku przy ul. Krokusowej 15/17 w Łodzi, 

w którym mieści się Pogotowie Opiekuńcze nr 1 (placówka 

opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego) oraz Szkoła 

Podstawowa nr 145. Proponowana inwestycja polegająca na 

dociepleniu budynku i wymianie okien znacząco podniesie 

estetykę i komfort pobytu zarówno wychowankom placówki 

opiekuńczo-wychowawczej oraz uczniom szkoły podstawowej. 

Wykonanie termomodernizacji przyczyni się także do obniżenia 

kosztów utrzymania obiektu, podniesienia standardu 

świadczonych usług oraz zapewnienia długotrwałej 

funkcjonalności budynku. 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 kosztów 

nierozerwalnie związanych z jego realizacją tj. koszt 

dokumentacji. 

970 000,00 zł  

17.  
MOPS 

W279ST 

Szkółka piłkarska dla dziewcząt. 

ul. Krokusowa 15/17. 

Zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu na boisku przy 

Pogotowiu Opiekuńczym bądź na sali gimnastycznej w budynku 

Pogotowia. Zajęcia szkółki piłkarskiej są przewidziane dla dziewcząt 

z osiedla ze szczególnym uwzględnieniem dzieci bez zaplecza 

socjalnego. Dodatkowo, odbiorcami przedsięwzięcia byłyby dzieci i 

młodzież z Pogotowia Opiekuńczego nr 1 oraz ich rodzice a także 

dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 145. Celem projektu jest krzewienie 

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży a także kształtowanie 

odpowiednich postaw grupowych poprzez sport. 

P 

MOPS w Łodzi pozytywnie rekomenduje zgłoszony do 

zrealizowania projekt, polegający na doposażeniu Pogotowia 

Opiekuńczego nr 1, w sprzęt sportowy, służący organizacji 

szkółki piłkarskiej dla dziewcząt z osiedla Stoki-Sikawa-

Podgórze, w tym także dziewcząt pozostających w pieczy 

zastępczej (Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 przy ul. Krokusowej 

15/17 w Łodzi) oraz uczennic Szkoły Podstawowej nr 145 

mieszczącej się pod tym samym adresem. Projekt stanowić 

będzie istotny element w lokalnym systemie opieki nad 

dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy pracy z 

25 720,00 zł  
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dziećmi i młodzieżą. Wszelkie działania, które przyczynią się do 

rekompensaty dziecku braku naturalnych, trwałych i stabilnych 

więzi emocjonalno - społecznych, są niezmiernie cenne. Do 

takich, zaliczyć należy kształtowanie odpowiednich postaw 

grupowych poprzez sport. Biorąc pod uwagę, iż proponowane 

działania wpisują się w katalog zadań, do realizacji których 

zobowiązana jest piecza zastępcza, projekt należy zaopiniować 

pozytywnie. Wskazana wartość szacunkowa złożonego projektu 

jest realna w stosunku do obowiązujących cen rynkowych. 

18.  
MOPS 

W280ST 

Granie na polanie (Łódźstok). 

ul. Krokusowa 15/17. 

Celem projektu jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z klasyką kina 

polskiego i zagranicznego. Głównymi odbiorcami przedsięwzięcia 

byłyby dzieci i młodzież z Pogotowia Opiekuńczego nr 1 oraz ich 

rodzice a także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 145. Seanse 

odbywałyby się w plenerze. Projekcja byłaby utrzymana w konwencji 

kina letniego - zamiast tradycyjnych siedzisk, widzowie mieliby do 

dyspozycji leżaki, filmy byłyby wyświetlane na wysokiej klasy 

projektorze, rzutowane na specjalnie dostosowany ekran, wraz z 

towarzyszącym nagłośnieniem w stylu Surround. 

P 

MOPS w Łodzi pozytywnie rekomenduje zgłoszony do 

zrealizowania projekt, polegający na doposażeniu Pogotowia 

Opiekuńczego nr 1, przy ul. Krokusowej 15/17 w Łodzi, w sprzęt 

RTV, służący organizacji plenerowego kina dla wychowanków 

placówki oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 145. Projekt 

stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie opieki nad 

dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy pracy z 

dziećmi i młodzieżą. Wszelkie działania, które przyczynią się do 

rekompensaty dziecku braku naturalnych, trwałych i stabilnych 

więzi emocjonalno - społecznych, są niezmiernie cenne. Do 

takich, zaliczyć należy kształtowanie odpowiednich postaw 

grupowych poprzez kulturę. Wnioskowany zakup podniesie 

standard placówki oraz przyczyni się do uatrakcyjnienia i 

uprzyjemnienia czasu wolnego jej wychowanków. Biorąc pod 

uwagę, iż proponowane działania wpisują się w katalog zadań, do 

realizacji których zobowiązana jest piecza zastępcza, projekt 

należy zaopiniować pozytywnie. Wskazana wartość szacunkowa 

złożonego projektu została urealniona, ze względu na przepisy 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

27 440,00 zł  

19.  
MOSiR 

B058LA 

Wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego „Arturówek" w toalety 

przenośne typu TOI TOI. 

Ośrodek Rekreacyjny „Arturówek" plac zabaw, plaża, przystań-

wypożyczalnia sprzętu pływającego. 

Projekt przewiduje umieszczenie 3 kabin WC typu TOI TOI, dla 

niepełnosprawnych przez okres całego roku w okolicach stawów w 

trzech punktach ( przy plaży, przy placu zabaw praz przy przystani - 

wypożyczalni sprzętu pływającego). Również w tych lokalizacjach 

zostaną dostawione w sezonie toalety Typu FRESH w ilości 1-2 

sztuki przy plaży oraz przy placu zabaw. Kabiny WC będą 

serwisowane w okresie całego roku co 2 tygodnie a w pełnym sezonie 

P 

Realizacja zadania poprawi lokalne standardy sanitarne, zwiększy 

się atrakcyjność parku dla wszystkich odwiedzających. 

50 000,00 zł 
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1 - 3 razy tygodniowo. Kabiny będą ubezpieczone od kradzieży. 

20.  
MOSiR 

B111TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Stworzenie Centrum Rekreacji 

jakiego nasze osiedle jeszcze nie widziało! 

Tereny rekreacyjne obok pływalni Wodny Raj. 

Zadanie obejmuje stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu, 

wykonanie projektu budowlanego dla części inwestycji oraz jego 

częściową realizację wraz z zakupem sprzętu koniecznego do bieżącej 

pielęgnacji. Koncepcja zagospodarowania terenu powinna zakładać 

stworzenie atrakcyjnej oraz niebanalnej przestrzeni publicznej. Nie 

ma być to kolejny standardowy plac zabaw! Projekt powinien 

uwzględnić takie elementy jak : profesjonalna siłownia zewnętrzna, 

stację street workout, plac zabaw typu linearium, boiska, miejsca do 

plażowania i grillowania oraz urządzenia dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Wszystko to powinno być uzupełnione dobrze 

zaaranżowane zielenią i małą architekturą. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na aktywne spędzenie czasu wolnego 

w atrakcyjnych i bezpiecznych warunkach przez wszystkich 

mieszkańców. 

735 000,00 zł 

21.  
MOSiR 

B213BD 

Słoneczna pływalnia „Promieniści". 

ul. Głowackiego 10/12. 

Zakup leżaków i nieodpłatne udostępnienie ich plażowiczom. Skucie 

200 m
2
 asfaltowej nawierzchni boiska, utylizacja asfaltu, wykonanie 

nawierzchni trawiastej. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 

około 10 kW . Zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, pergoli 

chroniącej od słońca, punktu małej gastronomii. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na aktywne spędzenie czasu wolnego 

w atrakcyjnych i komfortowych warunkach przez wszystkich 

mieszkańców. 

350 000,00 zł 

22.  
MOSiR 

B316TW 

Zadaszenie i modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej 

Rzeki 2 „Wodny-Raj". 

ul. Wiernej Rzeki 2. 

Projekt obejmuje modernizację i zadaszenie istniejącego lodowiska. 

Zadaszenie lodowiska umożliwi korzystanie z niego w dni deszczowe 

i z opadami śniegu. Dach będzie również chronił przed promieniami 

słonecznymi które rozpuszczają lód. Modernizacja lodowiska pozwoli 

na zainstalowanie nowoczesnych kapilarów co zapewni lepszą jakość 

lodu. Całość projektu powinna być tak zrealizowana aby zapewnić 

przedłużenie możliwości korzystania z lodowiska w okresie 

zimowym dla dzielnicy i całego miasta. 

 P 

Projekt przewiduje modernizację przenośnego lodowiska 

usytuowanego przy pływalni Wodny Raj. Ze względu na dużą 

popularność lodowiska zadanie przewiduje jego modernizację. 

Zakłada ona wykonanie zadaszenia nad taflą co wyraźnie 

zwiększy komfort korzystania z lodowiska i uniezależni od 

kaprysów pogody użytkowanie obiektu. 

 

665 000,00 zł  

23.  
MOSiR 

G066CH 

STAWY JANA - etap VII. Zagospodarowanie przyłączonego 

terenu zielenią i małą architekturą. Więcej dostępnych toalet w 

2020r. 

Obiekt wypoczynkowy MOSiR-u nad Stawami Jana przy ulicy 

Rzgowskiej. 

Dzięki poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego udało się 

przyłączyć do obiektu dodatkowe działki w kierunku Chojeńskiego 

P 

Projekt zakłada zagospodarowanie części przyłączonych terenów 

parku Stawy Jana. Z uwagi na licznie odwiedzających park 

łodzian poprawienie estetyki i stworzenie uroczyska pełnego 

zieleni i kwiatów na terenach dotychczas nieużytkowanych i 

zaniedbanych jest w pełni zasadne. Ponad to ustawienie 

dodatkowych toalet w sezonie letnim podwyższy komfort 

475 000,00 zł 
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Klubu Sportowego. 

W etapie VII ma zostać wykonany projekt zagospodarowania całego 

terenu zielenią, ze szczególnym naciskiem na nowo włączone działki. 

Jest to konieczne, aby zieleń na Stawach Jana tworzyła spójną całość 

a nie była sadzona chaotycznie - w oderwaniu od wyglądu całości 

obiektu. 

Na nowym terenie planowana jest „Zielona strefa ciszy"- szpalery 

drzew i krzewów mają zamykać wyodrębnioną przestrzeń w kształcie 

owalu, gdzie pośród krzewów i kwiatów będzie można spacerować 

alejami lub odpoczywać na ławkach. W pobliżu rzeki rozplanowane 

zostaną dodatkowo leżaki i miejsca siedzące dopasowane stylem do 

funkcjonujących już nad stawem elementów. W skład realizacji mają 

wejść: 

- nasadzenia drzew i krzewów w dużej ilości, 

- klomby kwiatowe, 

- aleje spacerowe, 

- ławki i kosze na śmieci, 

- leżaki i siedziska, 

- łąka kwiatowa. 

Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na obsługę 

wyremontowanych starych toalet w budynku w głębi parku w 

weekendy od początku kwietnia do końca września i codziennie w 

wakacje 2020 roku. Zbyt mała ilość czynnych toalet ( ł 

automatyczna+ 2 TOI TOI) jest bardzo uciążliwa dla gości obiektu w 

aktualnym sezonie. 

wypoczynku na terenie parku Stawy Jana. 

24.  
MOSiR 

G107CD 

Młynek cudowny odpoczynek - gdzie woda czysta i trawa zielona. 

Park na Młynku, Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w 

dolinie rzeki Olechówki  w południowo-wschodniej części dzielnicy 

Górna, między ulicami Młynek, Bławatna i Śląska. 

Założeniem projektu jest budowa tzw. wodnego placu zabaw. W 

Parku na Młynku nie ma kąpieliska, ani żadnej możliwości 

schłodzenia się w wodzie podczas letnich upalnych dni. Byłaby to nie 

tylko atrakcja dla dzieci, ale również dla dorosłych. W tej części 

miasta nie ma tego typu obiektu rekreacyjnego. Wszystko byłoby 

zasilane z instalacji fotowoltaicznych, żeby nie generować kosztów 

utrzymania obiektu. 

P  

 Budowa fontanny podłogowej z możliwością kąpieli przez dzieci 

na terenie parku „Na Młynku" doskonale uzupełni ofertę 

rekreacyjną kompleksu. Pozwoli najmłodszym łodzianom w pełni 

rozkoszować się urokami lata zażywając kąpieli wodnych i 

słonecznych. 

1 650 000,00 zł  

25.  
MOSiR 

G108CD 

Młynek cudowny odpoczynek - gdzie strumyk płynie z wolna… 

Park na Młynku, Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w 

dolinie rzeki Olechówki  w południowo-wschodniej części dzielnicy 

Górna, między ulicami Młynek, Bławatna i Śląska. 

Głównym założeniem projektu jest zagospodarowanie południowo-

 P 

 Teren, na którym ma być wykonana strefa wypoczynkowa jest 

obecnie mocna zdewastowana. Inwestycja poprawi estetykę tego 

miejsca i poszerzy ofertę rekreacyjną kompleksu parkowego. 

720 000,00 zł  
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zachodniej części parku, wzdłuż ujścia rzeki Olechówki. W chwili 

obecnej teren wzdłuż strumyka jest niewykorzystywany. W Parku na 

Młynku wyznaczyły się naturalne strefy rekreacyjne i 

wypoczynkowe, jednak nadal brakuje strefy "ciszy i spokoju" dla 

osób, które odwiedzając Park szukają chwili odosobnienia. W okolicy 

rzeki powstałyby ławki, bądź leżanki, oświetlenie oraz zostałyby 

zrobione nowe nasadzenia. 

26.  
MOSiR 

G111RU 

PARKOWE AKCJE ANIMACJE NA STEFKU! 

Park im. 1 Maja, potocznie nazywany Stawami Stefańskiego. 

Projekt „PARKOWE AKCJE ANIMACJE NA STEFKU!" to 

rozszerzenie oferty dla najmłodszej grupy łodzian wraz z ich 

opiekunami, którzy spędzają w ciepłych miesiącach czas na obszarze 

Stawów Stefańskiego, nazywanych formalnie Parkiem 1 Maja. Forma 

warsztatowa jaką zakładamy to przede wszystkim 7 miesięcy, w 

których spędza się czas na dworze, czyli od kwietnia do października, 

ze stałą regularnością, która będzie cykliczna, czyli dwa spotkania w 

miesiącu. Spotkania te od miesiąca od maja do września będą 

połączone z lekko zapomnianą historią Stawów Stefańskiego, jaką 

miała w zakresie żeglarstwa. Spotkania z podstawową próbą 

żeglarstwa, oswojeniem się na wodzie będą w miesiącach 

najcieplejszych, raz na miesiąc od maja do września, współgrając na 

tym samym obszarze/obok z warsztatami o charakterze animacyjnym. 

Warsztaty animacyjne, czyli główny pomysł projektu „Parkowe Akcje 

Animacje Na Stefku" zrodził się z potrzeby obserwacji terenu, nie do 

końca go wykorzystującego. Akcje warsztatowe we wstępnej 

zakładanej koncepcji miały by się odbywać na terenie trawiastym, 

obok plaży dochodzącej do zaznajomionego Wake Parku (obiektu, 

który zapewnia strefę gastronomiczną oraz sanitarną). Teren 

pomiędzy grillami miejskimi, a plażą lub obok mostu głównego, w 

bliskości mini przystani wodnej. Możliwe jest również podjęcie próby 

organizacji zajęć przy głównym placu zabaw na wysokości wyspy, 

tam znajduje się również siłownia dla dorosłych, a zajęcia mogły by 

być poszerzeniem oferty rekreacyjnej dla dużych i małych. Pomysły 

na warsztaty animacyjne, to różne zabawy animacyjne, połączone ze 

sportem, z rozwojem koordynacji ruchowej, ale też nieskrępowanej 

zabawy dla uczestników w różnym wieku. Podczas warsztatów będą 

też plastyczne mini akcje nawiązujące do otaczającej przyrody, 

historii osiedla, wody i żeglarstwa - na przykład tworzenia łódeczek 

na wodę. 

N 

Opinia co do wykonalności projektu jest negatywna, ze względu 

na to, że MOSiR na Stawach Stefańskiego nie dysponuje 

miejscem do przeprowadzenia zajęć nauki żeglarstwa. Miejsce, w 

którym teoretycznie mogłyby się odbywać takie zajęcia jest 

wydzierżawione podmiotowi zewnętrznemu. Tym samym MOSiR 

nie ma możliwości dysponowania nadającą się po temu przystanią. 

Ponieważ zajęcia z animacji są, wraz z kursem żeglarstwa, 

zajęciami komplementarnymi, dlatego żadna z dwu części 

projektu nie jest możliwa do realizacji na Stawach Stefańskiego. 

24 000,00 zł  
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27.  
MOSiR 

G197CD 

Zdroje uliczne na „Młynku”. 

Park na "Młynku". 

Montaż oraz wybudowanie 1 zdroju wody pitnej na terenie parku na 

"Młynku" w okolicy placu zabaw lub przystani wodnej. 

P 

Zdrój uliczny w parku poprawi komfort wypoczynku łodzian w 

letnie upalne dni podczas, których będzie można orzeźwić się 

chłodną czystą wodą z łódzkich wodociągów. 

55 000,00 zł  

28.  
MOSiR 

G233CH 

Nowoczesna fontanna podłogowa na Stawach Jana.  

Stawy Jana, ul. Rzgowska 247. 

Budowa nowoczesnej fontanny podłogowej (bez niecki) na terenie 

Stawów Jana w okolicy gdzie kiedyś był brodzik ze zjeżdżalnią. 

Fontanna byłaby podświetlana kolorowymi światłami LED, z 

kilkunastoma lub kilkudziesięcioma dyszami o różnej wysokości 

wodotrysków, zgodnie z ustawionym programatorem. Otoczenie 

fontanny stanowiłyby elementy małej architektury (np. ławki) oraz 

nasadzenia roślin (drzew, krzewów, traw ozdobnych). 

 P 

 Budowa fontanny podłogowej z możliwością kąpieli przez dzieci 

na terenie parku Stawy Jana doskonale uzupełni ofertę rekreacyjną 

kompleksu. Pozwoli najmłodszym łodzianom w pełni 

rozkoszować się urokami lata zażywając kąpieli wodnych i 

słonecznych. 

1 475 000,00 zł  

29.  
MOSiR 

G241CD 

Kaczy Catering w Parku na Młynku. 

Park na Młynku. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby 

odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni 

mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli 

na racjonalne dysponowanie karmą. 

P 

Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność parku. Zadanie spełnia 

funkcje ekologiczne i edukacyjne. 

   4 000,00 zł  

30.  
MOSiR 

G242CH 

MAMY przestrzeń na Stawach Jana. 

Stawy Jana. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania 

niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i 

przewijania niemowląt oraz 

zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na 

działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem 

pełniący funkcję przewijaka. 

P 

Realizacja zadania poprawi lokalne standardy, zwiększy się 

atrakcyjność parku dla matek z dziećmi. 

   6 000,00 zł  

31.  
MOSiR 

G244RU 

MAMY przestrzeń na Stawach Stefańskiego. 

Park im. 1 Maja. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania 

niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i 

przewijania niemowląt oraz 

zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na 

działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem 

pełniący funkcję przewijaka. 

P 

Realizacja zadania poprawi lokalne standardy, zwiększy się 

atrakcyjność parku dla matek z dziećmi. 

   6 000,00 zł  

32.  MOSiR Kaczy Catering na Stawach Jana. P    4 000,00 zł  
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G247CH Stawy Jana 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby 

odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni 

mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli 

na racjonalne dysponowanie karmą. 

Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność parku. Zadanie spełnia 

funkcje ekologiczne i edukacyjne. 

33.  
MOSiR 

G248RU 

Kaczy Catering na Stawach Stefańskiego. 

Park im. 1 Maja. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby 

odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni 

mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli 

na racjonalne dysponowanie karmą. 

P 

Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność parku. Zadanie spełnia 

funkcje ekologiczne i edukacyjne. 

   4 000,00 zł  

34.  
MOSiR 

G258CD 

MAMY przestrzeń w Parku ”Na Młynku”. 

Park na Młynku. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania 

niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i 

przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i 

dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego 

na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem 

pełniący funkcję przewijaka. 

P 

Realizacja zadania poprawi lokalne standardy, zwiększy się 

atrakcyjność parku dla matek z dziećmi. 

   6 000,00 zł  

35.  
MOSiR 

P203SP 

Zakup nowego zegara sportowego na lodowisko Bombonierka. 

Lodowisko Bombonierka MOSiR, ul. Stefanowskiego 28. 

Lodowisko Bombonierka jest jedyną areną hokejową w Łodzi. Stary 

zegar jest już mocno zużyty. Żarówki zegara są na tyle zużyte, że 

trudno jest dostrzec cześć komunikatów wyświetlanych na zegarze. 

Aby móc korzystać z obiektu należy zakupić nowy zegar sportowy. 

 P 

Potwierdzamy sytuację nadchodzącej „śmierci” technicznej 

urządzenia pod nazwą zegar sportowy. Aktualnie koszt remontu 

starego zegara jest zbliżony do ceny zakupu nowego.  

Wniosek zasadny. Nie widzimy ryzyka w realizacji projektu. 

25 000,00 zł  

36.  
MOSiR 

P236RS 

Rozbudowa i remont szatni wraz z zapleczem socjalnym na 

lodowisku Retkinia. 

lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

Remont istniejących szatni na lodowisku Retkinia wraz z zakupem 

wyposażenia (szafek). Remont istniejących pryszniców - 

dostosowanie ich do zwiększonej liczby użytkowników. 

P 

Realizacja zadania podniesie standard pomieszczeń 

przeznaczonych dla zawodników drużyn hokejowych. 

240 000,00 zł 

37.  
MOSiR 

W045SW 

Wembley na Małachowskiego. 

ul. Małachowskiego 5. 

Projekt przewiduje zakup maszyn służących do pielęgnacji i 

utrzymania boisk piłkarskich w obiekcie sportowym przy ul. 

Małachowskiego 5 usytuowanym w parku 3-go Maja. Dobry stan 

płyty boiska to jeden z najważniejszych czynników wpływających na 

grę piłkarzy. Twarda i zbita ziemia, nierówna powierzchnia, ubytki w 

trawniku, zachwaszczenie, słaba kondycja trawy, brak drenażu to w 

P 

Realizacja zadania umożliwi prawidłową pielęgnacje muraw boisk 

piłkarskich na Obiekcie przy ul. Małachowskiego oraz zapewni 

lepsze warunki do gry wszystkim ich użytkownikom. 

1 000 000,00 zł  
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większości standard polskich boisk sportowych. Profesjonalna 

pielęgnacja płyty boiska to szereg zabiegów wykonywanych 

specjalistycznym sprzętem przy zastosowaniu najwyższej klasy 

materiałów i wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy. Taki zestaw w 

połączeniu z terminowym wykonywaniem zabiegów daje pewność, że 

piłkarze mają zapewnione najlepsze warunki do gry. Ponadto zakup 

pługa śnieżnego umożliwi sprawne i szybkie odśnieżanie boiska ze 

sztuczną nawierzchnią podczas zimy.  

38.  
MOSiR 

W253SW 

Naprawa i modernizacja boiska do beach soccera na terenie 

ośrodka treningowego Łodzianka. 

ul. Małachowskiego 5 (ośrodek treningowy Łodzianka). 

Celem projektu jest wymiana piachu na boisku do beach soccera,  

zabezpieczenie nawierzchni przed zanieczyszczeniem (żołędzie, 

liście) oraz zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji nawierzchni a 

także pielęgnacja terenów zielonych przylegających do boiska. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego 

w atrakcyjnych i bezpiecznych warunkach przez wszystkich 

mieszkańców. 250 00,00 zł  

39.  
MOSiR 

W254SW 

Zakup kosiarki trójwrzecionowej do trawy – sprzęt dla 

„Łodzianki”. 

ul. Małachowskiego 5 (ośrodek treningowy Łodzianka). 

Zakup kosiarki jest niezbędny dla podniesienia efektywności prac 

związanych z pielęgnacją murawy na boiskach "Łodzianki". 

P 

Realizacja zadania umożliwi prawidłową pielęgnacje muraw boisk 

piłkarskich na Obiekcie przy ul. Małachowskiego oraz zapewni 

lepsze warunki do gry wszystkim ich użytkownikom. 

150 000,00 zł  

40.  
MOSiR 

W255SW 

Naprawa i modernizacja boiska Orlik zlokalizowanego na terenie 

ośrodka treningowego Łodzianka. 

ul. Małachowskiego 5 (ośrodek treningowy Łodzianka). 

Celem projektu jest naprawa boiska, a także zmodernizowanie go 

m.in. poprzez wykonanie odwodnienia. Uszkodzenie skarpy to nie 

tylko kwestia estetyki. W połączeniu z sukcesywnym wypłukiwaniem 

ziemi przez spływającą pod powierzchnią boiska wodą w czasie 

opadów, grozi tym, że powierzchnia Orlika zacznie się zapadać, a tym 

samym boisko stanie się bezużyteczne. Wykonanie odwodnienia 

pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych usterek. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego 

w atrakcyjnych i bezpiecznych warunkach przez wszystkich 

mieszkańców. 

400 000,00 zł  

41.  
MOSiR 

W256SW 

Anilana - jak nowa - podnosimy komfort wypoczynku na basenie. 

ul. Sobolowa 1. 

Projekt zakłada montaż czterech zacieniaczy o żaluzjowej konstrukcji 

dachu, możliwej do regulacji przez plażowiczów. Ponadto projekt 

przewiduje zakup 30 leżaków plażowych. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego 

w atrakcyjnych i bezpiecznych warunkach przez wszystkich 

mieszkańców. 

250 000,0 zł  
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42.  
MOSiR 

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 

MOSiR nie posiada możliwości prowadzenia 

usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców 

miasta ze względu na swój statut oraz brak 

przeszkolonego personelu mogącego 

świadczyć usługi rehabilitacyjne dla 

mieszkańców Łodzi. Sugerujemy 

przekierowanie projektu do Wydziału Zdrowia 

UMŁ - celem zmiany miejsca świadczenia 

usług rehabilitacyjnych na predestynowaną do 

takich świadczeń jednostkę. Projektodawca 

wyraził zgodę na zmianę miejsca świadczenia 

usług i przedstawienia nowej lokalizacji. 

  

64 600,00 zł  

43.  
SM 

S077KA 

Monitoring ul. Abramowskiego. 

Ul. Abramowskiego na całej długości. 

Montaż monitoringu na ul. Abramowskiego pozwoli na zachowanie 

czystości tego miejsca. Zmniejszy ryzyko występowania zachować 

chuligańskich oraz aktów wandalizmu. PEŁNY OPIS PROJEKTU 

ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

 P 

 Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej jest 

elementem istotnym zarówno dla szeroko pojętej prewencji jak i 

dla procesów wykrywczych zdarzeń o charakterze przestępczym. 

Obrazy z kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i 

typowaniu sprawców czynów karalnych. Pozwalają na 

obserwowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w 

miejsca zagrożone właściwych służb, ułatwiając zatrzymanie 

sprawców na gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. Świadomość 

przebywania w obszarze monitorowanym ma wpływ na 

zachowania osób oraz poprawia społeczne poczucie 

bezpieczeństwa. Inwestycja pozwoli na podłączenie w przyszłości 

dodatkowych punktów kamerowych zainstalowanych w okolicy 

ul. Abramowskiego, Sienkiewicza, Kilińskiego. 

512 500,00 zł  

44.  
SM 

S078KA 

Monitoring w pasażu Abramowskiego. 

Pasaż Abramowskiego. 

Montaż monitoringu w świeżo wyremontowanym pasażu 

Abramowskiego pozwoli na zachowanie czystości tego miejsca. 

Zmniejszy ryzyko występowania zachowań chuligańskich oraz aktów 

wandalizmu. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W 

 P 

 Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej jest 

elementem istotnym zarówno dla szeroko pojętej prewencji jak i 

dla procesów wykrywczych zdarzeń o charakterze przestępczym. 

Obrazy z kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i 

typowaniu sprawców czynów karalnych. Pozwalają na 

828 000,00 zł  
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SKANIE. obserwowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w 

miejsca zagrożone właściwych służb, ułatwiając zatrzymanie 

sprawców na gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. Świadomość 

przebywania w obszarze monitorowanym ma wpływ na 

zachowania osób oraz poprawia społeczne poczucie 

bezpieczeństwa. Inwestycja pozwoli na podłączenie w przyszłości 

dodatkowych punktów kamerowych zainstalowanych w okolicy 

ul. Abramowskiego, Sienkiewicza, Kilińskiego. 

45.  
SM 

B094BD 

Monitoring Bałuty Doły. 

Monitoring na terenie Osiedla Bałuty Doły w miejscach znanych 

policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne w których mogą 

powstawać sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu i 

bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj.: w okolicy sklepów nocnych 

(monopolowych), przy wylotach ulic, terenach rekreacyjnych, takich 

jak place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicy placówek 

użyteczności publicznej. Proponowane rozmieszczenie punktów 

kamerowych w załączonym wykazie. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej na osiedlu Bałuty 

Doły. Projekt zakłada rozmieszczenie około 16-18 kamer (w 7 

punktach kamerowych) w miejscach uznawanych za niebezpieczne, 

działających zarówno w dzień, jak i w nocy oraz podłączenie ich do 

sieci monitoringu miejskiego. Zadanie polega nu stworzeniu sieci 16-

1 8 kamer dwufazowych (rejestracja obrazu w systemie dzień/noc), 

podłączonych do systemu monitorowania w systemie na żywo, który 

działa w mieście. W przyszłości planowane jest rozszerzenie 

kompleksowej sieci monitoringu na całym osiedlu Bałuty Doły w celu 

zwiększenia zasięgu i poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a 

tym samym stworzenie możliwości szybszego reagowania w 

sytuacjach niebezpiecznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym 

za ratowanie zdrowia, życia i mienia. 

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej jest elementem 

istotnym zarówno dla szeroko pojętej prewencji jak i dla procesów 

wykrywczych zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i typowaniu 

sprawców czynów karalnych. Pozwalają na obserwowanie w 

czasie rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w miejsca zagrożone 

właściwych służb, ułatwiając zatrzymywanie sprawców na 

gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. Świadomość przebywania 

w obszarze monitorowanym ma wpływ na zachowania osób oraz 

poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. Zainstalowane i 

włączone do Systemu Monitoringu Miejskiego (SMM) kamery, 

będą działy w oparciu o transmisję danych w technologii LTE. 

Punkty kamerowe będą składać się się z jednej kamery obrotowej 

i zestawu urządzeń transmisyjnych LTE. Wszystkie obrazy z 

kamer, przy wykorzystaniu transmisji bezprzewodowej, 

rejestrowane będą na macierzy dyskowej w serwerowni miejskiej 

(DC). W szacunkowych kosztach zadania uwzględniono koszt 

wykonania (montażu, włączenia do SMM) sieci transmisyjnej, 

transmisji bezprzewodowej, łączącej kamery z Centrami 

Oglądowymi i DC UMŁ. 

 358 000,00 zł 

46.  
SM 

B175LA 

Sekcja Konna SM - dla zwiększenia bezpieczeństwa łodzian. 

ul. Wycieczkowa 86. 

Sekcja Konna jest sekcją specjalistyczną Straży Miejskiej w Łodzi. 

Realizuje zadania związane z prewencją terenów zielonych i leśnych, 

nadzoruje ład i porządek na kąpieliskach miejskich, również w 

Arturówku. Prowadzone przez nią działania mają na celu między 

innymi zapobieganie zaśmiecaniu czy kradzieży drzewa z lasu. Ze 

względu na wielkość obszaru Lasu Łagiewnickiego wskazane jest 

intensywne patrolowanie miejsc szczególnie narażonych na 

występowanie tych zjawisk, a specyfika terenu leśnego sprawia, iż 

najbardziej efektywne okazuje się w tej materii wykorzystanie koni 

 P 

Straż Miejska w Łodzi została powołana do ochrony porządku 

publicznego na terenie gminy. Tym samym pełni służebną rolę 

wobec społeczności lokalnej wykonując zadania wynikające z 

ustaw oraz aktów prawa miejscowego. Dodatkowe służby 

ponadnormatywne realizowane przez funkcjonariuszy Sekcji 

Konnej pełnione będą - w zależności od potrzeb - w formie patroli 

konnych, zmotoryzowanych oraz pieszych. Większa liczba patroli 

pozytywnie wpłynie na możliwość skuteczniejszego realizowania 

interwencji, zrealizowania ich większej liczby oraz skrócenie 

czasu ich realizacji. Dodatkowe patrole to również skuteczniejsze 

12 000,00 zł  
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służbowych. Służby ponadnormatywne umożliwić mają rozszerzenie 

działań w zakresie prewencji, a tym samym przyczynić się do 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. 

działania prewencyjne w zakresie przestrzegania ładu i porządku 

publicznego, kontroli ruchu drogowego, czy ochrony środowiska. 

Szczególnie patrole konne na terenach leśnych - jako ekologiczny 

i mobilny środek transportu -znakomicie wpisują się w działania 

zapobiegające niezgodnej z prawem wycince drzew, kradzieży 

drewna, kłusownictwu, rozpalaniu ognisk, czy wjazdom pojazdów 

silnikowych do lasu. Wskazane czynności przyczynią się do 

wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, 

zwiększenia standardu wypoczynku w miejscach rekreacji oraz 

podniesienia atrakcyjności terenów należących do Osiedla 

Łagiewniki. 

47.  
SM 

B357LA 

Las Łagiewnicki - tylko dla pieszych i rowerzystów. 

Las Łagiewnicki. 

Celem zadania jest usunięcie z lasu nielegalnie poruszających się, 

parkujących pojazdów silnikowych. Las ma być zieloną wyspą 

spokoju przystosowaną do wypoczynku pieszych i rowerzystów. Las 

będzie patrolowany przez Straż Miejską, doposażoną w Oddział 

Konny Straży Miejskiej w siodła, juki w celu zwiększenia 

skuteczności przestrzegania prawa w lesie. 

 P 

1. W pkt. 1 tabeli składowych części projektu wskazano 15 000 zł. 

na wystawienie ok. 20 tablic zakazów ruchu na drogach leśnych. 

Wskazane działanie nie leży w kompetencjach Straży Miejskiej, 

ponieważ Straż nie posiada ustawowych uprawnień do ustawiania 

znaków drogowych. Ponieważ wykonanie wskazanej części 

projektu jest uprawnieniem Zarządu Zieleni Miejskiej wystąpiono 

do Leśnictwa Miejskiego Łódź o stanowisko w zakresie 

możliwości jego realizacji. Treść uzyskanej opinii jest następująca 

cyt. „W odpowiedzi na Pana maila informuję, że opiniujemy 

pozytywnie ww. projekt w części dotyczącej właściwości 

Leśnictwa tj. obejmującej wystawienie ok. 20 tablic - zakazów 

ruchu na drogach leśnych w Lesie Łagiewnickim. Nie zgłaszamy 

żadnych zamian do zakresu rzeczowego i finansowego ww. części 

zadania. Jednocześnie deklarujemy realizację zadania w ww. 

zakresie, w przypadku wyboru zadania do realizacji. Roczny koszt 

utrzymania wystawionych tablic - znaków szacujemy na ok. 2 000 

zł." 

2. Straż Miejska w Łodzi została powołana do ochrony porządku 

publicznego na terenie gminy. Tym samym pełni służebną rolę 

wobec społeczności lokalnej wykonując zadania wynikające z 

ustaw oraz aktów prawa miejscowego. Większa liczba patroli - 

wskutek dodatkowych służb ponadnormatywnych - pozytywnie 

wpłynie na możliwość skuteczniejszego realizowania interwencji, 

zrealizowania ich większej liczby oraz skrócenie czasu ich 

realizacji. Dodatkowe patrole to również skuteczniejsze działania 

prewencyjne w zakresie przestrzegania ładu i porządku 

publicznego. Ponadto, wskazane czynności przyczynią się do 

wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, 

zwiększenia standardu wypoczynku w miejscach rekreacji oraz 

85 000,00 zł  
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podniesienia atrakcyjności terenów Lasu Łagiewnickiego 

należących do Osiedla Łagiewniki. 

3. Istotnym również jest możliwość doposażenia Sekcji Konnej, 

co pozytywnie wpłynie na realizację powierzonych zadań. 

Pamiętać bowiem należy, że wskutek codziennych patroli 

konnych osprzęt koni zużywa się. Dlatego też dodatkowe siodła, 

ogłowia itp. w sposób oczywisty przyczynią się do sprawniejszej 

organizacji i skuteczności pełnionej służby. 

48.  
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 

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: 

1 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 

120 000,00 zł  
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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. 

49.  
SM 

P007KO 

Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach. 

Cztery kamery: ul. Długosza 22; ul. Długosza- ul. Ossowskiego; ul. 

Okrzei 13; ul. Pietrusińskiego 25/29. 

Zainstalowanie 4 kamer w newralgicznych punktach osiedla. 

Zapewnienie podłączenia do monitoringu miejskiego lub innego 

rozwiązania. W przyszłości zapewnienie możliwości dołączenia 4-8 

kamer w innych newralgicznych punktach na osiedlu. Możliwość 

korekty ustawienia kamer w innych uzgodnionych miejscach. 

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej jest elementem 

istotnym zarówno dla szeroko pojętej prewencji jak i dla procesów 

wykrywczych zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i typowaniu 

sprawców czynów karalnych. Pozwalają na obserwowanie w 

czasie rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w miejsca zagrożone 

właściwych służb, ułatwiając zatrzymywanie sprawców na 

gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. Świadomość przebywania 

w obszarze monitorowanym ma wpływ na zachowania osób oraz 

poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. Zainstalowane i 

włączone do Systemu Monitoringu Miejskiego (SMM) kamery, 

będą działy w oparciu o transmisję danych w technologii LTE. 

Punkty kamerowe będą składać się się z jednej kamery obrotowej 

i zestawu urządzeń transmisyjnych LTE. Wszystkie obrazy z 

kamer, przy wykorzystaniu transmisji bezprzewodowej, 

rejestrowane będą na macierzy dyskowej w serwerowni miejskiej 

(DC). W szacunkowych kosztach zadania uwzględniono koszt 

wykonania (montażu, włączenia do SMM) sieci transmisyjnej, 

transmisji bezprzewodowej, łączącej kamery z Centrami 

Oglądowymi i DC UMŁ.  

89 900,00 zł  

50.  
SM 

P219SP 

STOP WANDALOM - Monitoring placu zabaw i tajemniczego 

ogrodu. 

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej jest elementem 
144 900,00 zł  
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ul. Legionów 39. 

Chcemy chronić dwie inwestycje zrealizowane przy ulicy Legionów 

39 w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Łodzi przed 

wandalami i sprawić, by nie czuli się oni bezkarnie. Mamy dość 

niszczenia roślin, zabawek dla dzieci, ławek i wszelkiej innej małej 

architektury, która rna służyć lokalnej społeczności. Sytuacja z 

ostatniego tygodnia — złamano brzozę (sprawca nieznany) 

istotnym zarówno dla szeroko pojętej prewencji jak i dla procesów 

wykrywczych zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i typowaniu 

sprawców czynów karalnych. Pozwalają na obserwowanie w 

czasie rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w miejsca zagrożone 

właściwych służb, ułatwiając zatrzymywanie sprawców na 

gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. Świadomość przebywania 

w obszarze monitorowanym ma wpływ na zachowania osób oraz 

poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. Opis techniczny: 

Zainstalowane i włączone do Systemu Monitoringu Miejskiego 

(SMM) kamery, będą działy w oparciu o transmisję danych w 

technologii LTE. Punkty kamerowe będą składać się z jednej 

kamery obrotowej i zestawu urządzeń transmisyjnych LTE. 

Wszystkie obrazy z kamer, przy wykorzystaniu transmisji 

bezprzewodowej, rejestrowane będą na macierzy dyskowej w 

serwerowni miejskiej (DC). W szacunkowych kosztach zadania 

uwzględniono koszt wykonania 3 punktów kamerowych 

złożonych z 2 szt. kamer PTZ i 2 szt. kamer stałopozycyjnych 

(montażu, włączenia do SMM) sieci transmisyjnej, transmisji 

bezprzewodowej LTE, łączącej kamery z Centrami Oglądowymi i 

DC UMŁ. 

51.  
SM 

P282MM 

Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2. 

osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego. 

Projekt polega na zakupie, a następnie montażu ( w tym podłączeniu 

do sieci monitoringu miejskiego) 3 punktów kamerowych na terenie 

Osiedla i terenach przylegających. 

Kamery zostaną zamontowane w kluczowych punktach Osiedla, 

takich jak skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz te obszary, które 

są wskazywane przez mieszkańców jako szczególnie niebezpieczne. 

W ramach obecnego etapu kładziemy szczególny nacisk na 

bezpieczeństwo najmłodszych. Monitoring zostanie zainstalowany w 

sąsiedztwie pobliskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 40, Liceum 

Ogólnokształcące nr XVIII im. J. Śniadeckiego), przedszkola 

(Przedszkole Miejskie nr 12), biblioteki publicznej (Biblioteka 

Miejska w Łodzi. Filia nr 23) oraz przy najbardziej uczęszczanym 

wejściu do Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kamery zostaną 

podłączone do miejskiego  systemu monitoringu co dodatkowo 

zwiększy ich skuteczność - obraz z kamer będzie bezpośrednio 

przekazywany do jednostki monitoringu Straży Miejskiej. Użycie 

kamer o wysokiej rozdzielczości pozwoli na uzyskanie obrazu 

wysokiej jakości. Dzięki wykorzystaniu technologii POE ilość 

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej jest elementem 

istotnym zarówno dla szeroko pojętej prewencji jak i dla procesów 

wykrywczych zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i typowaniu 

sprawców czynów karalnych. Pozwalają na obserwowanie w 

czasie rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w miejsca zagrożone 

właściwych służb, ułatwiając zatrzymywanie sprawców na 

gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. Świadomość przebywania 

w obszarze monitorowanym ma wpływ na zachowania osób oraz 

poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. Opis techniczny: 

System Monitoringu Miejskiego (SMM) działa w oparciu o 

punkty kamerowe składające się z jednej kamery obrotowej i 4 

kamer stałopozycyjnych. Wszystkie obrazy z kamer, przy 

wykorzystaniu sieci światłowodowej, rejestrowane są na macierzy 

dyskowej w serwerowni miejskiej (DC). W szacunkowych 

kosztach zadania uwzględniono koszt wykonania (montażu, 

włączenia do systemu) światłowodowej sieci transmisyjnej, 

łączącej kamery z Centrami Oglądowymi i DC.W 

przedstawionym rozwiązaniu proponujemy rozbudowę sieci 

197 000,00 zł  
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okablowania zostanie ograniczona do minimum. światłowodowej administrowanej przez SMM, która pozwoli na 

połączenie kamer z serwerami SMM za pomocą łącza 

światłowodowego i dodatkowo na uruchomienie innych usług IT 

w miejscach dotychczas niedostępnych dla Wl UMŁ. 

Proponowane rozwiązania pozwolą na posadowienie kamer w 2 z 

3 miejsc wskazanych w projekcie: 1 - Praussa / Perlą i 2 -

Srebrzyńska / okolice przejścia dla pieszych oraz umożliwią 

późniejszą rozbudowę systemu kamer w tej okolicy. Podana 

łączna kwota pozwoli na wybudowanie 350 m linii 

światłowodowej, zakup i zainstalowanie kamer, oraz eksploatację 

i utrzymanie inwestycji przez 1 rok. 

52.  
SM 

W040ZA 

Bezpieczny wypoczynek w Parku Podolskim. 

Park Podolski. 

Poprawa bezpieczeństwa osób wypoczywających w Parku Podolskim 

poprzez skierowanie patrolu rowerowego lub pieszego Straży 

Miejskiej w ramach służb ponadnormatywnych w każdy dzień 

wakacji. Do zadań ww. patrolu będzie m.in. dbanie o ład i porządek 

publiczny na terenie Parku Podolskiego oraz zapobieganie aktom 

wandalizmu. 

 P 

Z uwagi na ograniczone siły i środki jakimi dysponuje Oddział 

Widzew Straży Miejskiej w Łodzi nie jest możliwe zapewnienie 

stałej obecności patrolu na terenie Parku Podolskiego bez służb 

ponadnormatywnych. W przedmiotowym parku z informacji 

uzyskanych od mieszkańców informacji, popartych własnymi 

obserwacjami, dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego, 

a także aktów dewastacji, m.in. prób podpalenia działającej na 

terenie parku tężni solankowej. Codzienna, stała obecność patrolu 

pieszego lub rowerowego w istotny sposób wpłynie na poprawę 

komfortu osób wypoczywających na terenie Parku Podolskiego, a 

także pomoże uchronić jego infrastrukturę przed dewastacją. 

47 700,00 zł  

53.  
SM 

W091OJ 

Strażnik bliżej nas. 

Teren Osiedla Olechów- Janów. 

Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Olechów- Janów poprzez 

skierowanie dodatkowego patrolu w ramach służb normatywnych 

przeznaczonego wyłącznie do realizacji interwencji na ww. osiedlu. 

Do zadań ww. patrolu będzie m.in. dbanie o ład i porządek publiczny 

na terenie przedmiotowego osiedla. 

P 

Stan osobowy Oddziału Widzew Straży Miejskiej w Łodzi 

uniemożliwia zapewnienie stałego nadzoru na terenie osiedla 

Olechów- Janów, z uwagi na konieczność obecności patroli na 

terenie całej dzielnicy Widzew, która jest największa pod kątem 

powierzchni na terenie całego miasta. Zakupiony radiowóz oraz 

służby ponadnormatywne pozwolą na znaczne zwiększenie 

obecności Straży Miejskiej na terenie tego bardzo dynamicznie 

rozwijającego się osiedla, co w znaczny sposób poprawi czas 

realizacji i skuteczność podejmowanych interwencji, a także 

wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

osiedla Olechów- Janów. 

140 000,00zł  
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54.  
SM 

W208ZA 

Bezpieczny Park Podolski – Budowa monitoringu w parku – II 

etap. 

Park Podolski w części między ul. Tatrzańską, a ul. Zapadłą. 

We wschodniej części Parku Podolskiego położonej pomiędzy ulicą 

Tatrzańską, a ulicą Zapadłą zostanie wybudowany system 

monitoringu wizyjnego składający się z czterech punktów 

kamerowych rozmieszczonych w pobliżu placu zabaw i górki 

saneczkowej oraz urządzeń rekreacyjnych - toru do jazdy na 

wrotkach, miejsc rekreacji i wypoczynku. Każdy punkt kamerowy 

będzie się składał z czterech kamer statycznych i jednej ruchomej. 

Wszystkie kamery powinny mieć wysoką rozdzielczość i oświetlenie 

IR zapewniając wysoką jakość nagrań zarówno w trybie dziennym jak 

i nocnym. Kamery należy montować na specjalnych słupach lub 

słupach oświetleniowych istniejących w parku.  

Cały system monitoringu parku powinien być włączony i 

zintegrowany z System Monitoringu Miejskiego. 

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej jest elementem 

istotnym zarówno dla szeroko pojętej prewencji jak i dla procesów 

wykrywczych zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i typowaniu 

sprawców czynów karalnych. Pozwalają na obserwowanie w 

czasie rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w miejsca zagrożone 

właściwych służb, ułatwiając zatrzymywanie sprawców na 

gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. Świadomość przebywania 

w obszarze monitorowanym ma wpływ na zachowania osób oraz 

poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. 

447 000,00 zł  

55.  
WI 

S061KA 

Aplikacja na smartfona do zgłaszania problemów w przestrzeni 

miejskiej. 

Katedralna. 

Projekt polega na wypuszczeniu aplikacji na telefon komórkowy typu 

smartfon, która umożliwi zgłaszanie problemów bezpośrednio do 

wydziałów za to odpowiedzialnych. Zgłoszenie powinno zostać 

skategoryzowane oraz wysłane do odpowiedniego wydziału UMŁ 

wraz ze zdjęciem, krótkim opisem (najpopularniejsze do wyboru w 

formie przygotowanej wcześniej formułki), oraz współrzędnymi 

geograficznymi (z GPS telefonu), bądź opisowej lokalizacji 

(adres/numer taborowy). Aplikacja powinna umożliwić 

monitorowanie stanu zgłoszenia (po wcześniejszej rejestracji). Należy 

zadbać, aby była dostępna przynajmniej na platformę Android (w 

sklepie Google Play). Interfejs należy zaprojektować w ten sposób, 

aby wysłanie zgłoszenia nie trwało długo (do 1 minuty), oraz nie 

wymagało podawania nadmiernej ilości danych. PEŁNY OPIS 

PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

N 

Zgodnie z § 3 ust. 1 – obecna edycja Budżetu Obywatelskiego 

wymaga, aby złożony projekt miał charakter osiedlowy, czyli taki, 

który jest zlokalizowany na terenie jednego osiedla i dotyczy jego 

mieszkańców. Projekt „Aplikacja na smartfona do zgłaszania 

problemów w przestrzeni miejskiej” ma charakter ogólnołódzki i 

tym samym nie spełnia wymogów formalnych. Ponadto, realizacja 

idei projektu tylko dla jednego osiedla nie ma uzasadnienia 

merytorycznego ani ekonomicznego. 

200 000,00 zł  

56.  
WK 

S008WS 

Nowości w Bibliotece - książki. 

Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, ul. Narutowicza 91a. 

Celem biblioteki jest udostępnienie bogatej oferty wydawniczej. Jest 

to szczególnie ważne w czasach wysokich cen książek i niewątpliwie 

związanych z tym niskim poziomem czytelnictwa. Książki stały się 

ku ubolewaniu czytelników i biblioteki nazbyt kosztowne, aby 

pozwolić sobie na ich regularne nabywanie. Nasz projekt pomógłby 

przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom. Nowe pozycje 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

 25 000,00 zł  
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książkowe, zakupione przez naszą placówkę z ŁBO mogłyby służyć 

wielu osobom jak i samej pięknej przecież idei krzewienia 

wymierającej sztuki czytania dla przyjemności. Zadanie skupia się na 

pozyskaniu najnowszych książek, których zakup dokonywany jest z 

uwzględnieniem próśb i potrzeb czytelników. 

57.  
WK 

S009WS 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii Nr 39. 

Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 39, ul. Pomorska 96a. 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników biblioteki 

wzbogaci księgozbiór literatury pięknej praz popularnonaukowej. 

Szeroka oferta zasobów filii przyczyni się do większego 

upowszechniania czytelnictwa w środowisku lokalnym. Urozmaicenie 

księgozbioru spełni oczekiwania poszczególnych poziomów 

wiekowych dzieci i młodzieży oraz rodziców. Jednocześnie umocni 

naszą placówkę jako partnera w procesie edukacji. Realizacja zadania 

czyli większy dostęp do nowości książkowych umocni pozycję naszej 

filii jako nowoczesnej biblioteki wśród najbardziej wymagających 

czytelników oraz rozszerzy proces wyrównywania szans 

udostępniając uboższym korzystanie z bieżących nowości 

wydawniczych. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

   5 000,00 zł  

58.  
WK 

S012KA 

Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. 

Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 48, ul. Brzeźna 10. 

Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym pozyskiwaniu 

nowości wydawniczych, które odpowiadają potrzebom czytelniczym 

oraz przyczyniają się do zwiększenia liczby użytkowników biblioteki 

oraz jej atrakcyjności wśród mieszkańców Osiedla Katedralna. 

Projekt służy obecnym, ale i przyszłym mieszkańcom Osiedla 

Katedralna. Będą to zarówno najmłodsi mieszkańcy, dzieci, młodzież 

ale również osoby dorosłe dla których bliskość biblioteki w stosunku 

do miejsca zamieszkania jest bardzo istotna. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

   6 000,00 zł  

59.  
WK 

S013KA 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii Bibliotecznej 

nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

Ul. Brzeźna 10. 

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 

książkowych niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 

czytelniczej biblioteki na Brzeźnej. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

 10 000,00 zł  
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60.  
WK 

S014KA 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

Ul. Sienkiewicza 67. 

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup książek 

w wersji papierowej i mówionej - nagranej na nośniku 

elektronicznym. Nowości wydawnicze wzbogacą i uatrakcyjnią 

zbiory biblioteki. Wpłynie to w znacznym stopniu na wzrost 

zainteresowania mieszkańców Łodzi naszą placówką i pozyskanie 

nowych odbiorców. Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji 

i rozwoju czytelnictwa. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

   7 000,00 zł  

61.  
WK 

S020WS 

Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

Ul. Lumumby 12. 

Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości 

wydawniczych i ich lepszą dostępność dla czytelników. Poparcie 

projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do rozwoju 

czytelnictwa. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 10 000,00 zł  

62.  
WK 

S022KA 

Nie czytasz książek, nie idę z Tobą do Domu Literatury. 

Dom Literatury, ul. Roosevelta 17. 

"Nie czytasz książek, nie idę z Tobą do Domu Literatury", ale 

Domowi Literatury przy ul. Roosevelta 17 przydałby się remont, aby 

każdy mógł czuć się tam komfortowo. Instytucja działająca pod tym 

adresem od 1992 roku od ponad dwudziestu lat nie doczekała się 

remontu przestrzeni ogólnodostępnych m.in. sanitariatów, drzwi czy 

ościeżnic. Projekt polega na remoncie, wymianie i/lub renowacji: 

wymianie sanitariatów dla uczestników spotkań (baterie, lustra, itp.); 

malowaniu przestrzeni ogólnodostępnej (sali kawiarnianej, szatni, 

galerii, holów, korytarzy i WC); wymianie drzwi i ościeżnic od WC, 

przejścia na salę i wejścia na scenę; malowaniu drzwi do sali 

kawiarnianej; malowaniu kaloryferów; oraz zakupowi podestów dla 

akustyka i oświetleniowca, aby znajdowali się nad poziomem 

widowni. 

P 

W Domu Literatury nie przeprowadzono od ponad 20 lat 

kompleksowego remontu wnętrz - przestrzeni ogólnodostępnej dla 

gości instytucji. Mimo drobnych interwencyjnych remontów ze 

środków własnych konieczny jest większy zakres prac 

odświeżających bazę materialną instytucji, co jest nie bez 

znaczenia dla odwiedzających. Beneficjentem zadania, o ile w 

głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego 

Miasta, będzie Dom Literatury. 

 34 200,00 zł  

63.  
WK 

S026KA 

Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam książki Domu 

Literatury. 

Ul. Roosevelta 17. 

Dom Literatury w Łodzi corocznie wydaje kilkanaście pozycji 

książkowych, głównie z zakresu literatury pięknej - poezji. Książki te 

otrzymują nagrody na najważniejszych konkursach literackich - są 

nominowane do Nike, Nagrody Literackiej Gdyni czy Silesiusa. 

Niestety publikacje te są, ze względu na m.in. komercyjną 

konkurencję, niewidoczne. Dlatego też zadanie polega na zakupie 

P 

Dom Literatury zajmuje się promocją czytelnictwa poprzez 

organizację warsztatów literackich i spotkań z twórcami, ale 

oprócz tego rokrocznie jest również wydawcą wielu tytułów. 

Jednak na wyposażeniu instytucji nie ma regałów do 

odpowiedniego eksponowania wydawanych pozycji. Zakup takich 

stojaków umożliwiłby promocję tytułów wydawanych przez Dom 

Literatury, jak i oferty instytucji w różnych punktach miasta. 

Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu pozytywnie 

   1 225,00 zł  
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standów prezentujących książki Domu Literatury, a także półki do 

bookcrossingu do prezentowania książek w przestrzeni Domu 

Literatury lub też pobliskiej przestrzeni OFF Piotrkowska. 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, będzie Dom 

Literatury. 

64.  
WK 

S027WS 

Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 44 

Biblioteki Miejskiej przy Szpitalu im. N. Barlickiego. 

Ul. Kopcińskiego 22. 

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 

książkowych. Wzbogacą i uatrakcyjnią one ofertę filii przeznaczoną 

dla mieszkańców Łodzi oraz pacjentów i personelu Szpitala im. N. 

Barlickiego, na terenie którego biblioteka funkcjonuje. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

   5 000,00 zł  

65.  
WK 

S033KA 

100-lecie Cudu nad Wisłą - organizacja wystawy w formie 

konkursowej w Galerii na Pietrze. 

Ul. Piotrkowska 86, lokal 11u. 

Organizacja w formie konkursowej wystawy z okazji 100-lecia Cudu 

nad Wisłą w Galerii na Piętrze, którą opiekuje się Związek Polskich 

Artystów Plastyków w Łodzi. Ta rocznica doniosłego dla historii 

Polski wydarzenia przyczyni się do powstania wielu prac z zakresu 

sztuk plastycznych, a konkurs da asumpt do osiągnięcia wysokiego 

poziomu dzieł. ZPAP w Łodzi planuje w ramach tego działania szereg 

oprowadzeń autorskich, w celu przybliżenia mieszkańcom Łodzi tego 

wydarzenia w formie zapewniającej wysoki poziom artystyczny. Ta 

impreza wpisze się w cykl planowanych imprez miejskich, ale też 

państwowych. 

P 

Konkurs i wystawa organizowane przez ZPAP w Łodzi w 

100lecie Cudu nad Wisłą w Galerii na Piętrze znakomicie wpisze 

się w cykl imprez miejskich i państwowych związanych z okrągłą 

rocznicą tego wydarzenia. Konkurs skierowany do artystów 

plastyków pozwoli na powstanie wielu różnorodnych prac z 

zakresu sztuk plastycznych i da asumpt do osiągnięcia wysokiego 

poziomu prac. 

 35 000,00 zł  

66.  
WK 

S034WS 

Książka dla każdego! Zakup książek i audiobooków dla Dygresji - 

filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

Ul. Rewolucji 1905 r. Nr 84. 

Dzięki zdobytym w projekcie funduszom biblioteka systematycznie 

przez cały rok będzie wzbogacana o nowości wydawnicze. Zostaną 

zakupione powieści obyczajowe, historyczne, a także z gatunków: 

kryminał, sensacja, thriller, romans, fantastyka. Uzupełnione zostaną 

m.in. działy z biografiami, reportażem, książkami podróżniczymi, 

literaturą z dziedziny historii i psychologii. Z biblioteki korzysta coraz 

więcej dzieci i młodzieży, dlatego dodatkowe finanse pozwolą na 

uatrakcyjnienie oferty książek dla najmłodszych czytelników. Filia 

powiększy również swój zbiór audiobooków o najbardziej 

poszukiwane tytuły. Ofertę biblioteki współtworzą czytelnicy, 

zostawiając swoje sugestie i na co dzień informując o poszukiwanych 

przez siebie tytułach. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu biblioteka 

będzie mogła zaspokoić potrzeby szerokiej i różnorodnej grupy 

czytelników. Niech w Dygresji znajdzie się książka dla każdego! 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

   8 000,00 zł  
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67.  
WK 

S035KA 

Podaruj sobie radość czytania! Zakup książek i audiobooków dla 

czytelników Biblioteki Otwartej. 

Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 49, ul. Narutowicza 8/10. 

Pozyskane środki wykorzystane zostaną na zakup nowości 

książkowych wydawanych zarówno w formie tradycyjnej jak i 

audiobooków. Wzbogacony księgozbiór przyczynie się do 

zwiększenia zasobów biblioteki, do stworzenia bardziej atrakcyjnej 

oferty czytelniczej zarówno dla dorosłych, młodzieży oraz 

najmłodszych użytkowników. Prężnie działamy w Centrum Łodzi. 

Biblioteka jest dla wszystkich, więc wspólnie zadbajmy o jej rozwój. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

 15 000,00 zł  

68.  
WK 

S036KA 

Znajdź odpowiedź w bibliotece. Zakup książek 

popularnonaukowych dla czytelników filii nr 50 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi. 

Ul. Narutowicza 8/10. 

Biblioteka jest jedną z placówek bibliotecznych, która gromadzi 

wyłącznie literaturę naukową oraz popularnonaukową, dzięki temu 

zaspokaja potrzeby edukacyjne wielu środowisk czytelników. 

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup podręczników 

akademickich, książek dla maturzystów, poradników, przewodników 

oraz literatury faktu. Ponieważ tego typu publikacje są drogie, 

biblioteka potrzebuje więcej funduszy aby poszerzyć swoją ofertę. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

 10 000,00 zł  

69.  
WK 

S049KA 

Kurs międzynarodowego języka esperanto. 

Biblioteka Miejska w Łodzi, filia nr 49 (ul. Narutowicza 8/10). 

Zadanie polega na przeprowadzeniu ogólnodostępnego, bezpłatnego 

kursu międzynarodowego języka esperanto. Kurs obejmować będzie 

50 bezpłatnych spotkań dla grupy 25 uczestników. W ramach 

prowadzonego projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie podręcznik 

do nauki języka esperanto. 

P 

Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 

mieszkańcy naszego Miasta zostaną przekazane beneficjentowi 

wybranemu w otwartym konkursie ofert w formie dotacji celowej. 

   6 750,00 zł  

70.  
WK 

S051KA 

Filmowy Kurort w Pasażu Róży 2.0. 

Ul. Piotrkowska 3. 

Cykl czterech wieczorów filmowych wraz z kontynuacją 

wykraczającą poza ekran. Każdy wieczór poprowadzony będzie przez 

moderatora związanego zawodowo z akcją wynikającą z filmu. 

Tematem przewodnim będzie motyw szczęścia. Zostanie rozstawiony 

ekran, projektor oraz krzesła. Pojawią się dodatkowe elementy 

scenografii związane z treścią filmu. Przed i po seansie zmierzony 

będzie "poziom szczęścia" urządzeniem EEG Biofeedback w lokalu 

kreatywnym "Szlifiernia Szczęścia" przy ul. Piotrkowskiej 3. 

Dodatkowo trener umiejętności miękkich będzie pokazywał i 

omawiał techniki oraz metody wspierania siebie, dzieci i bliskich w 

trudnych emocjonalnie sytuacjach. PEŁNY OPIS PROJEKTU 

P 

Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 

mieszkańcy naszego Miasta zostaną przekazane beneficjentowi 

wybranemu w otwartym konkursie ofert w formie dotacji celowej. 

 23 000,00 zł  
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ZNAJDUJE SIĘ W JEGO SKANIE. 

71.  
WK 

S055KA 

"Łódź muzyczna" - wystawa zdjęć z koncertów łódzkich 

zespołów. 

Galeria "ULTRAMARYNA", ul. Wólczańska 118. 

Zadanie polega na organizacji wystawy fotograficznej (zdjęcia 

koncertowe łódzkich znanych i nieznanych zespołów i wokalistów). 

Zdjęcia autorstwa fotografa Bogdana Prusisza (zgoda na bezpłatne 

wykorzystanie zdjęć autora jest załączona do wniosku). Wystawie 

towarzyszyć będzie koncert łódzkiego zespołu muzycznego. 

P 

Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 

mieszkańcy naszego Miasta zostaną przekazane beneficjentowi 

wybranemu w otwartym konkursie ofert w formie dotacji celowej. 

   6 750,00 zł  

72.  
WK 

S057WS 

Ruch to Zdrowie. 

Ul. Uniwersytecka, ul. Pomorska, ul. Narutowicza. 

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). 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. 

P 

Wnioskodawca proponuje realizację zadania w okresie 

wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji kultury jest uboga, 

głównie z powodu urlopów pracowników. Dlatego działanie 

"Ruch to Zdrowie" realizowane w wielu punktach miasta daje 

możliwość realizowania swoich pasji w obszarze kultury. 

Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu pozytywnie 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji udziału dzieci 

i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich teatrów dla 

młodego widza. 

173 100,00 zł 
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73.  
WK 

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 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. 

P 

W ofercie miejskich instytucji kultury niewiele jest zajęć 

łączących aktywność fizyczną z tańcem i innymi dziedzinami 

sztuki. Zaproponowane działanie jest promocją zdrowego stylu 

życia, a ponadto pozwala na integrację z innymi mieszkańcami i 

obcowanie ze sztuką. Beneficjent zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, zostanie 

wybrany w otwartym konkursie ofert. 

310 080,00 zł 
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74.  
WK 

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 

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. 

P 

W ofercie miejskich instytucji kultury niewiele jest zajęć 

łączących aktywność fizyczną z tańcem i innymi dziedzinami 

sztuki. Zaproponowane działanie jest promocją zdrowego stylu 

życia, a ponadto pozwala na integrację z innymi mieszkańcami i 

obcowanie ze sztuką. Beneficjent zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, zostanie 

wybrany w otwartym konkursie ofert. 

533 320,00 zł 



33 
 

75.  
WK 

S071KA 

Zielony Eco Dizajn AOIA. 

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56. 

Celem projektu jest stworzenie mieszkańcom Łodzi nowoczesnej 

przestrzeni instytucji kultury, gdzie dizajn stworzony jest przede 

wszystkim z naturalnej roślinności. Projekt wnętrza zostanie 

wyłoniony w drodze konkursu, który zostanie ogłoszony dla 

projektantów zieleni, w tym studentów. Projekt zakłada urządzenie 

Eco Galerii we foyer sali widowiskowej AOIA. Miejsce oczekiwania 

widzów na spektakl zostaje pomyślane jako wypełniona zielenią 

przestrzeń. Jej dominującym punktem będą tzw. zielone ściany, czyli 

roślinne konstrukcje. To będzie też miejsce ekspozycji sztuki 

współczesnej m.in. video performance; kreowanie wnętrz całego 

ośrodka, tj. malowanie i instalacja zieleni; aranżacje tarasów i 

balkonów; wyposażenie Eco Galerii w sprzęt audio video. PEŁNY 

OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

P 

Budynek przy ul. Zachodniej 54/56 - siedziba AOIA będzie 

remontowany w ramach rewitalizacji. Zatem po zakończonym 

gruntowym remoncie właściwe wydaje się zaaranżowanie na 

nowo przestrzeni foyer Sali widowiskowej w otoczeniu 

pozwalającym widzom na relaks i wyciszenie. Beneficjentem 

zadania, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 

mieszkańcy naszego Miasta, będzie AOIA. 

155 000,00 zł 

76.  
WK 

S074KA 

Grunt to antygrawitacja. Wyposażenie Łódzkiej Sceny Tańca 

(Centrum Tańca) w podłogę baletową i nagłośnienie. 

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56. 

W Łodzi powstaje miejsce dedykowane dla sztuki tańca, Centrum 

Tańca. Najpilniejsze potrzeby w realizacji strategii rozwoju, to 

wyposażenie w profesjonalną podłogę baletową. To podstawowe 

narzędzie pracy ma bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 

tancerzy/aktorów (właściwa amortyzacja). Planujemy zakup 

dwustronnej podłogi baletowej (czarno-białej). Pragniemy podkreślić, 

że zakupiona podłoga baletowa, będzie służyć rozwojowi sztuki tańca 

w Łodzi, jako dynamicznie rozwijającego się ośrodka sztuki 

współczesnej. Pośrednio z zakupionej podłogi będą korzystać 

wszyscy odbiorcy szerokiej oferty programowej Centrum Tańca. 

Zakup podłogi baletowej pozwoli na szersze działanie promocji 

aktywności fizycznej i efektywnego spędzania czasu wolnego poprzez 

taniec. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

P 

Łódzki Teatr Tańca KIJO współpracuje z AOIA przygotowując i 

wystawiając spektakle taneczne dla widzów. Jednak instytucja 

AOIA nie dysponuje profesjonalną podłogą taneczną 

umożliwiającą bezpieczne przeprowadzenie prób, jak i 

realizowanie spektakli. Zakup takiej podłogi z pewnością 

zwiększy możliwości wykonawcze zespołu KIJO, jak i innych 

grup tanecznych współpracujących z AOIA. Beneficjentem 

zadania, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 

mieszkańcy naszego Miasta, będzie AOIA. 

 23 700,00 zł  

77.  
WK 

B007BD 

Weź i czytaj! Nowości dla Biblioteki przy ul. Marynarskiej. 

Biblioteka Miejska, Filia nr 6, ul. Marynarska 9. 

Projekt zakłada zakupienie książek wydanych tradycyjnie oraz 

audiobooków dla Filii nr 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Książki 

pozwoliłyby na wzbogacenie oferty Biblioteki o nowości, które są 

najbardziej, poszukiwane w księgozbiorach bibliotecznych. Oprócz 

bestsellerów zakupione byłyby także lektury szkolne, których wykaz 

z powodu reformy szkolnictwa przygotowany przez Ministerstwo 

Oświaty zmienił się. W Bibliotece na Marynarskiej brakuje 

niektórych tytułów wymienionych w wykazie, lub też jest ich zbyt 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane 

beneficjentowi - bibliotece w formie dotacji celowej i będą 

podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się 

do rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców. 

10 000,00 zł 
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mało egzemplarzy. Audiobooki natomiast cieszą się dużym 

powodzeniem, zwłaszcza wśród seniorów i osób z 

niepełnosprawnościami. Takich osób na terenie naszego osiedla jest 

sporo i z pewnością będą zadowoleni z możliwości skorzystania w 

Bibliotece z poszerzonej oferty tytułów książek do słuchania. 

78.  
WK 

B024BD 

Wybieram bibliotekę -zakup książek i audiobooków do biblioteki, 

ul. Chryzantem 2. 

Biblioteka Miejska, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2. 

Zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych, w 

tym książek mówionych. Celem aplikowania do Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020 jest dofinansowanie biblioteki, które 

umożliwi większe zakupy nowości wydawniczych (książki i 

audiobooki). Przyczyni się to do sprostania oczekiwaniom 

czytelników, powiększy i uatrakcyjni zasoby biblioteki. Uzyskana 

dotacja przyczyni się do jeszcze efektywniejszego realizowania 

działań biblioteki na w zakresie kultury i edukacji na rzecz 

mieszkańców osiedla i miasta Łodzi. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane 

beneficjentowi - bibliotece w formie dotacji celowej i będą 

podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się 

do rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców. 

10 000,00 zł 

79.  
WK 

B031BD 

Zakup książek do biblioteki przy ul. Bojowników Getta 

Warszawskiego. 

Biblioteka Miejska, Filia nr 5, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 

7. 

Zakup nowości dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Uzupełnienie 

księgozbioru o nowy kanon lektur szkolnych. Zakup książek z dużym 

drukiem dla osób słabo widzących. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

10 000,00 zł 

80.  
WK 

B034BC 

Zakup książek do Biblioteki Filia nr 2. 

ul. Łagiewnicka 118. 

Zakup książek do biblioteki. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

10 000,00 zł 

81.  
WK 

B035RA 

Czytający Radogoszcz-Zachód! 

Biblioteka Miejska, Filia nr 10, ul. 11 Listopada 79. 

Zakup nowości i audiobooków dla dzieci jak i osób dorosłych 

przyczyni się do lepszego funkcjonowania Filii nr 10 w środowisku 

lokalnym. Ponadto placówka będzie systematycznie uzupełniała 

księgozbiór o lektury dla uczniów pobliskich szkół, którzy aktywnie 

uczestniczą w życiu biblioteki. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

8 000,00 zł 

82.  
WK 

B044TW 

Więcej nowości wydawniczych dla Biblioteki przy Żubardzkiej 3. 

Filia nr 19 Biblioteki Miejskiej. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 
10 000,00 zł 
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Projekt zakłada regularny zakup nowych książek oraz audiobooków 

do filii bibliotecznej przy ul. Żubardzkiej 3. Udostępnianie swoich 

zbiorów to podstawowe zadanie biblioteki. Więcej nowości w 

bibliotece to więcej czytelników. 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

83.  
WK 

B045RA 

Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy. 

Biblioteka Miejska, Filia nr 18, ul. Wodnika 7. 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

10 000,00 zł 

84.  
WK 

B073RA 

„Zaczytani i zasłuchani na Motylowej" - zakup książek i 

audiobooków dla czytelników biblioteki przy Motylowej. 

Biblioteka Miejska, Filia nr 16, ul. Motylowa 13. 

Projekt przewiduje cykliczny zakup nowości wydawniczych zarówno 

książkowych jak i audiobooków do Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi, przy ul. Motylowej 13, co wzbogaci ofertę placówki oraz 

wpłynie na promocję czytelnictwa w Łodzi. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

10 000,00 zł 

85.  
WK 

B074BC 

Książkowy SZACH-MAT" - zakup książek i audiobooków dla 

czytelników biblioteki „Rozgrywka". 

Biblioteka Miejska, Filia nr 14 ul. Powstańców Wielkopolskich 3. 

Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych zarówno 

książkowych jak i audiobooków do Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Wzbogacenie zasobów 

biblioteki wpłynie na atrakcyjność placówki i promocji czytelnictwa 

w Łodzi. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane 

10 000,00 zł 

86.  
WK 

B075BC 

Zakup książek, audiobooków i książek z dużym drukiem dla 

czytelników Filii nr 3 Biblioteki  Miejskiej. 

Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej, ul. Osiedlowa 6. 

Zakup książek tradycyjnych, książek wydanych tzw. dużym drukiem 

oraz audiobooków na łączną kwotę 10.000 zł znacząco wzbogaci 

ofertę biblioteki. Wpłynie to pozytywnie na zaspokojenie potrzeb 

czytelniczych stałych oraz potencjalnych użytkowników biblioteki. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane 

beneficjentowi - bibliotece w formie dotacji celowej i będą 

podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się 

do rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców. 

10 000,00 zł 

87.  
WK 

B076BC 

Biblioteczne półki pełne nowości na ul. Mackiewicza 35. 

Biblioteka Miejska, Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35. 

Zakup nowości książkowych i audiobooków. Celem zakupu nowości 

wydawniczych jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w naszej 

bibliotece poprzez wzrost wypożyczeń książek oraz wzrost liczby 

czytelników. Pozwoli to na uzupełnienie zbiorów o nowe aktualne 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

10 000,00 zł 
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pozycje, które zaspokoją różnorodne potrzeby mieszkańców naszego 

osiedla. Jest to szansa na rozwój naszej biblioteki. Zakup większej 

ilości tytułów umożliwi dostęp do literatury osobom słabowidzących 

(audiobooki) jak również czytelnikom o różnych preferencjach i 

potrzebach. 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

88.  
WK 

B084BD 

Czytanie ma przyszłość - zakup książek do Biblioteki przy ul. 

Zachodniej 12. 

Filia nr 12 Biblioteki Miejskiej przy ul. Zachodniej 12. 

Zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych i audiobooków 

do Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej przy ul. Zachodniej 12. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

15 000,00 zł 

89.  
WK 

B110TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Plenerowe kino letnie na Teofilowie - 

IV edycja. 

Boisko tzw. ELTY przy pływalni Wodny Raj (ul. 

Rojna/Kaczeńcowa). 

Zadanie zakłada zorganizowanie już po raz czwarty cyklu 

plenerowych projekcji filmowych, które mogą być częścią 

ogólnołódzkich serii pokazów kina letniego. Seanse będą odbywać się 

raz w tygodniu (piątek lub sobota) w miesiącach letnich podczas 

trwania wakacji szkolnych .Wynajętych zostanie 100 leżaków. 

P 

Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 

mieszkańcy naszego Miasta zostaną przekazane beneficjentowi 

wybranemu w otwartym konkursie ofert w formie dotacji celowej. 

Mając na uwadze powyższe Wydział Kultury popiera zadanie 

zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 

50 000,00 zł 

90.  
WK 

B124BC 

Biblioteka z NOWOŚCIAMI- zakup nowości wydawniczych i 

doposażenie kącika dziecięcego dla biblioteki przy ul. 

Łagiewnickiej. 

Łagiewnicka 118. 

Wnioskujemy o zakup książek dla wszystkich grup wiekowych, w 

tym książek mówionych (audiobooków). Oczekujemy dostępu do 

nowości wydawniczych, których brak odczuwalny jest w bibliotece. 

Ponadto, istnieje potrzeba doposażenia wydzielonego kącika dla 

dzieci, aby mogły one swobodnie i bezpiecznie korzystać ze zbiorów 

biblioteki. Uzyskana dotacja uatrakcyjniłaby zbiory biblioteki i 

przyczyniła się do wzrostu czytelnictwa wśród mieszkańców osiedla i 

miasta Łodzi. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie oferty bibliotecznej dla czytelników. Ponadto 

doposażenie kącika dziecięcego uatrakcyjni bibliotekę z punktu 

widzenia małego czytelnika, pozwoli na bezpieczne i swobodne 

korzystanie z biblioteki. Pozyskane środki zostaną przekazane 

beneficjentowi – bibliotece w formie dotacji celowej i będą 

podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się 

do rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców. 

60 000,00 zł 

91.  
WK 

B125BD 

Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Boya- 

Żeleńskiego 15. 

ul. Boya Żeleńskiego 15, Filia nr 15 Biblioteki Miejskiej. 

Celem realizacji proponowanego zadania jest wzbogacenie oferty 

książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla 

dzieci i młodzieży. Wnioskowana kwota pozwoli na zakup około 250 

książek. 

P 

Zakup książek, w tym lektur szkolnych, dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla dorosłych 

czytelników oraz dzieci i młodzieży. Pozyskane środki zostaną 

przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie dotacji celowej i 

będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie księgozbioru 

przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców. 

5 000,00 zł 
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92.  
WK 

B137BD 

O głód książkowy zadbamy, gdy głos czytelnika otrzymamy! 

Biblioteka Miejska, Filia nr 8 ul. H. Radlińskiej 2. 

W ramach projektu biblioteka pragnie zakupić około 150 książek i 

audiobooków (ilość zależna od średniej ceny) dla dorosłych, dzieci i 

młodzieży. Chcemy, aby każda z grup wiekowych w naszej bibliotece 

znalazła coś dla siebie. Wierzymy, że zwiększenie oferty zarówno 

książki tradycyjnej jak i mówionej zachęci czytelników do 

odwiedzania naszej placówki. Zauważyłyśmy zwiększone 

zainteresowanie audiobookami, dlatego chcemy wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom i poszerzyć dział książki mówionej o kolejne tytuły. 

Priorytetem są dla nas dzieci i młodzież, którą najtrudniej zachęcić do 

czytania. Nowe, pięknie ilustrowane, kolorowe a przede wszystkim 

wartościowe pozycje mogą przyciągnąć młodego czytelnika. 

Pamiętamy również o dorosłych, u których głód nowości 

książkowych ciągle rośnie, a my chcemy go zaspokoić. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

3 000,00 zł 

93.  
WK 

B147TW 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki. 

Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194. 

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowych książek dla 

dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych czytelników. Dla osób 

starszych i słabo widzących planujemy zakupić książki z dużym 

drukiem. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

5 000,00 zł 

94.  
WK 

B166BC 

Przyjazna czytelnia na Mackiewicza 35. 

Biblioteka Miejska, Filia Nr 17, ul. Mackiewicza 35. 

Zakup półek/regałów na książki 

P 

Zakup regałów na książki pozwoli na doposażenie czytelni. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

16 000,00 zł 

95.  
WK 

B197BC 

ŁÓDZKI LUWR W TRÓJWYMIARZE - makieta budynku 

pałacu Izraela Poznańskiego wraz z ogrodem. 

Zadanie będzie realizowane w Muzeum Miasta Łodzi. Zadaniem 

objęte będą prace prowadzone w ogrodzie przy pałacu Izraela 

Kalmanowicza Poznańskiego. Muzeum Miasta Łodzi zlokalizowane 

jest w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 15 / ul. Zachodniej 47, w 

północnej części miasta. 

Stworzenie przestrzennej dotykowej makiety pałacu Izraela 

Poznańskiego, najokazalszej rezydencji fabrykanckiej z przełomu 

XIX i XX wieku, nazywanej "Łódzkim Luwrem", wraz z założeniem 

ogrodowym. Makieta prezentować będzie bryłę rezydencji z trzema 

nieistniejącymi od lat 30. ubiegłego stulecia unikatowymi szklanymi 

kopułami przykrywającymi zlikwidowany w tym okresie ogród 

zimowy, oraz historyczne założenie spacerowego ogrodu 

nawiązującego do ogrodów barokowych w stylu klasycyzującym. 

P 

Stworzenie przestrzennej dotykowej makiety pałacu Izraela 

Poznańskiego nazwanej „łódzkim Luwrem” wraz z założeniem 

ogrodowym pozwoli udostępnić wszystkim odwiedzającym 

Muzeum Miasta Łodzi, zarówno mieszkańców Łodzi i regionu, 

jak i przyjeżdżającym do miasta turystom dziedzictwo kulturowe 

Łodzi. Makieta obrazować będzie cały obszar pałacowo – 

ogrodowy wykonany na podstawie zachowanych archiwalnych 

rysunków, projektów, planów sytuacyjnych, litografii i fotografii. 

Zawierać będzie krótkie opisy obiektu w alfabecie Braille'a oraz w 

czterech wersjach językowych. Makieta umożliwi również 

niepełnosprawnym – osobom niewidomym i słabo widzącym 

poznanie jednego z najpiękniejszych zabytków przez dotyk. 

Ponadto jej usytuowanie umożliwi wygodny dostęp z każdej 

strony osobom niepełnosprawnym ruchowo. Makieta będzie 

187 000,00 zł 
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narzędziem edukacji historycznej i dostępna będzie przez 

dwanaście miesięcy w roku bez konieczności kupowania biletu 

wstępu do Muzeum. Makieta może zainicjować stworzenie w 

regionie trasy turystycznej ze specjalnym przeznaczeniem dla 

osób niewidomych i niedowidzących. 

96.  
WK 

B203TW 

WiFi w Domu Kultury na Kwadracie i Lutnia. 

Żubardzka 3, Łanowa 14. 

WiFi dla domów Kultury Kwadrat i Lutnia. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Dotychczas w CEK „Na Żubardzkiej” 

w CT „Lutnia” usługa Wi-Fi ze względu na słabe możliwości 

techniczne była dostępna jedynie dla pracowników placówek. 

Jednak biorąc pod uwagę coraz powszechniejszą usługę 

technologii bezprzewodowego Internetu udostępnienie jej 

wszystkim odwiedzającym placówki zwiększy ich atrakcyjność 

wśród uczestników wydarzeń, jak i rodziców przywożących dzieci 

na zajęcia. Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu pozytywnie 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, będzie Bałucki 

Ośrodek Kultury. Mając na uwadze powyższe Wydział Kultury 

popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu obywatelskiego. 

15 000,00 zł 

97.  
WK 

B215TW 

Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym. 

Centrum Twórczości Lutnia Bałuckiego Ośrodka Kultury Łódź, ul. 

Łanowa 14. 

W celu poprawienia estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa konieczna 

jest modernizacja istniejącej podłogi. We wniosku wskazujemy na 

położenie wykładziny z atestami, które są niezbędne do stosowania w 

obiektach użyteczności publicznej. Wykładzina taka powinna 

posiadać wysoką odporność na zabrudzenia i zniszczenia oraz 

długotrwałą wysoką jakość użytkowania. W kosztach wymiany 

podłogi zostały uwzględnione wydatki związane z przygotowaniem 

podłoża. 

P 

Podłoga w budynku CT „Lutnia” nie była wymieniana od samego 

początku oddania budynku do użytkowania, czyli od 1977 r. 

Konieczne jest położenie nowej wykładziny spełniającej 

obowiązujące atesty, co do bezpieczeństwa, jak i odporności na 

zabrudzenia. Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, będzie 

Bałucki Ośrodek Kultury. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

18 000,00 zł 

98.  
WK 

B278TW 

Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy Rojnej. 

Filia nr 13, Biblioteka Miejska, ul. Rojna 39. 

Zakup nowości wydawniczych dla największej biblioteki na 

Teofilowie. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

15 000,00 zł 

99.  
WK 

B304TW 

Wyposażenie pracowni Grupy Musicalowej MelAnż w CT Lutnia. 

 ul. Łanowa 14, Centrum Twórczości LUTNIA Bałuckiego Ośrodka 

Kultury. 

W ramach projektu chcemy zakupić profesjonalne wyposażenie 

P 

Rekomendacja pozytywna. Zespół działa w Centrum Twórczości 

„Lutnia” Bałuckiego Ośrodka Kultury. Grupę Musicalową 

„MelAnż” stanowią dzieci i młodzież – uczestnicy zajęć Studia 

14 700,00 zł 
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estradowe tj: mikser, kolumny, mikrofony, odsłuchy. Piosenki „Melange”, którzy podczas dodatkowych spotkań 

przygotowują się do wystawiania musicali. Mają już na koncie 

przedstawienie muzyczne „Przyjaciel deszcz”. Grupa 

prezentowała się również na przeglądach poza Łodzią. 

Proponowany sprzęt nagłośnieniowy pozwoli na lepszą jakość 

oprawy występów zespołu. Beneficjentem zadania, o ile w 

głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego 

Miasta, będzie Bałucki Ośrodek Kultury. Mając na uwadze 

powyższe Wydział Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do 

budżetu obywatelskiego. 

100.  
WK 

B338WL 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Strykowska/Okólna. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-

akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.  

P 

Wnioskodawca proponuje realizację zadania w okresie 

wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji kultury jest uboga, 

głównie z powodu urlopów pracowników. Dlatego działanie 

„Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu punktach miasta daje 

możliwość realizowania swoich pasji w obszarze kultury.  

Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu pozytywnie 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji udziału dzieci 

i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich teatrów dla 

młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział Kultury 

popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu obywatelskiego. 

173 100,00 zł 

101.  
WK 

G001RO 

"Kup nam Piękną książkę" -  zakup książek dla czytelników 

biblioteki przy ul. Pięknej. 

Filia nr 73 Biblioteki Miejskiej, ul. Piękna 35/39 

Zakup książek (nowości wydawniczych, audiobooków), których brak 

jest bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych 

należy do najniższych w Polsce.Zakupione książki i audiobuki będą 

dostępne w Filii nr 73 BM. Z nabytych książek będą mogli korzystać 

wszyscy wszyscy czytelnicy zarejestrowani w BM. 

P 

 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 30 000,00 zł  

102.  
WK 

G002CD 

Zakup nowych książek dla Filii nr 76 Biblioteki Miejskiej. 

Filia nr 76 Biblioteki Miejskiej, ul. Lenartowicza 16. 

Zakup nowości wydawniczych. Z zakupionych książek będą mogli 

korzystać bezpłatnie wszystkie osoby posiadające kartę Fiszka 

wydawaną przez filie Biblioteki Miejskiej. Zakup nowych książek w 

tym również lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży uatrakcyjni i 

wzbogaci ofertę biblioteki. Nowości wydawnicze niewątpliwie 

zwiększą liczbę odwiedzin i wypożyczeń w bibliotece oraz poprawią 

wizerunek placówki.  

P 

 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 14 000,00 zł  

103.  
WK 

G006GO 

Zakup nowości książkowych oraz audiobooków. 

Filia nr 65 Biblioteki Miejskiej, ul. Przybyszewskiego 46/48. 

P 

 
   6 000,00 zł  
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Zakup nowych książek oraz audiobooków do biblioteki, dzięki 

którym mieszkańcy osiedla „Górniak uzyskają dostęp do 

najnowszych tytułów literatury młodzieżowej. Zakupione zostaną 

również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy 

programowej. Zakup audiobooków pozwoli na dostęp do nowości 

wydawniczych po raz pierwszy w takiej formie dla czytelników Filii 

nr 65. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

104.  
WK 

G007GO 

Zakup nowości książkowych oraz audiobooków. 

Filia nr 68 (dla Dzieci i Młodzieży) Biblioteki Miejskiej, ul. 

Przybyszewskiego 63. 

Zakup nowych książek oraz audiobooków do biblioteki, dzięki 

którym mieszkańcy osiedla „Górniak", głównie dzieci i młodzież, 

uzyskają dostęp do najnowszych tytułów literatury młodzieżowej. 

Zakupione zostaną również lektury szkolne dostosowane do nowej 

podstawy programowej. Zakup audiobooków pozwoli na dostęp do 

nowości wydawniczych po raz pierwszy w takiej formie dla 

czytelników Filii nr 68. 

P 

 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

   6 000,00 zł  

105.  
WK 

G018RU 

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, Filii Nr 79. 

Biblioteka Miejska - Filia Nr 79, ul. Rudzka 7. 

Filia 79 jest jedyną, oraz najbardziej oddaloną biblioteką publiczną na 

Rudzie, z której korzystają dzieci, młodzież i najstarsi 

mieszkańcy.Zwiększony zakup nowości wydawniczych znacząco 

wzbogaci ofertę czytelniczą biblioteki dla różnych grup wiekowych. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 11 000,00 zł  

106.  
WK 

G032CD 

Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej. 

Filia nr 74 Biblioteki Miejskiej, ul. Dąbrowskiego 91. 

Projekt wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do popularyzacji 

czytelnictwa. Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup 

nowości wydawniczych, których brak jest bardzo odczuwalny w 

bibliotece. Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni mieszkańcom 

dostęp do literatury oraz podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka 

jest instytucją dostępną dla wszystkich dlatego z efektów realizacji 

projektu będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany. 

P 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 10 000,00 zł  

107.  
WK 

G034CH 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. 

Natalii 4. 

Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej, ul. Natalii 4 blok 308. 

Zrealizowanie proponowanego zadania pozwoli na poszerzenie oferty 

książkowej i audiobooków o nowości wydawnicze oraz lektury 

szkolne dla dzieci i młodzieży. 

Według badań Biblioteki Narodowej Polacy czytają z roku na rok 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 10 000,00 zł  
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coraz mniej książek, dlatego bardzo potrzebne jest zapewnienie 

odpowiedniej ilości ciekawej lektury w bibliotekach publicznych. 

Kwota 10 000 pozwoli na zakup 400 vol. książek i 40 audiobooków. 

108.  
WK 

G051PK 

Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i 

audiobooków dla czytelników Filii 64. 

Biblioteka Miejska Filia 64. 

Postulujemy o zakup nowości wydawniczych i audiobooków, aby 

zwiększyć atrakcyjność oferty Filii 64. Obecnie biblioteka została 

przeniesiona do nowego lokalu i staramy się przyciągnąć jak 

największą liczbę nowych czytelników oraz zaspokoić potrzeby już 

zapisanych mieszkańców osiedla. 

P 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 15 000,00 zł  

109.  
WK 

G068PK 

„Od przedszkola do seniora ". 

Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej. 

Filia nr 69 Biblioteki Miejskiej, ul. Bednarska 24. 

Biblioteka chciałaby zakupić ok. 300 wol. nowych książek, zarówno 

dla dzieci, jaki dla dorosłych. Oraz ok. 100 wol. książek z dużymi 

literami, które są wygodne dla wszystkich, a niekiedy zbawienne dla 

seniorów i osób ze słabym wzrokiem. Placówka obsługuje 

użytkowników od 0 do 100 lat. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

 14 000,00 zł  

110.  
WK 

G101PK 

Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza. 

Boisko przy skwerze Dubaniewicza. 

Organizacja ok. 10 pokazów kina plenerowego na boisku przy 

skwerze Dubaniewicza, w pobliżu IX LO. 

Wynajem sprzętu (w tym leżaków, poduch), ekipy technicznej, 

transport, organizacja i rozstawienie na miejscu i uprzątnięcie terenu 

po każdym pokazie kina plenerowego. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta zostaną 

przekazane beneficjentowi wybranemu w otwartym konkursie 

ofert w formie dotacji celowej. Mając na uwadze powyższe 

Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do budżetu 

obywatelskiego. 

 50 000,00 zł  

111.  
WK 

G109CD 

Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 BM, 

ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon 

Dąbrówka). 

Filia 78 BM, ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon 

Dąbrówka). 

Zadanie polegać będzie na zakupie książek- nowości wydawniczych i 

lektur. Książki będą dostępne w Filii 78 i udostępnianie wszystkim 

czytelnikom całej Łodzi. Realizacja zadania zapewni użytkownikom 

(dzieci, młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i pozwoli 

na zakup nowych lektur zgodnych z nową podstawą programową, a 

także wesprze ich w kształtowaniu kompetencji informacyjnych. 

Zakupione książki będzie można wypożyczać nieodpłatnie w 

godzinach pracy biblioteki. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

 10 000,00 zł  
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112.  
WK 

G110CD 

Filia 72: Zbiory biblioteczne dla czytelników. 

Filia 72 BM, ul. Kadłubka 40. 

Zakup zbiorów bibliotecznych, na które składają się książki, 

audiobooki, gry planszowe. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup zbiorów bibliotecznych tj. książek, audiobooków i gier 

planszowych dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

 25 000,00 zł  

113.  
WK 

G125RO 

Zakup książek dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej 

przy Cieszkowskiego 11a. 

Filia nr 71 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Cieszkowskiego 11a. 

Zakup nowości książkowych pojawiających się na rynku 

wydawniczym dla wszystkich grup wiekowych, który zwiększy 

atrakcyjność oferty biblioteki i sprosta coraz większym oczekiwaniom 

czytelników. Z pozyskanych środków zostaną zakupione książki z 

literatury beletrystycznej oraz popularnonaukowej dla dzieci i 

dorosłych. Jesteśmy biblioteką tworzącą największą instytucje kultury 

w Łodzi jaką jest Biblioteka Miejska, dlatego z oferty skorzystają nie 

tylko mieszkańcy Osiedla, ale całego miasta. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

 20 000,00 zł  

114.  
WK 

G129CD 

Książki i audiobooki dla wszystkich: od juniora do seniora. 

Filia 70 Biblioteki Miejskiej, ul. Łączna 29/31. 

Biblioteka przeniosła się w okolice, gdzie z książek korzysta bardzo 

dużo czytelników. Popyt na książki jest ogromny. Brakuje pieniędzy 

na zakup nowości, książek z dużym drukiem  - dla słabo widzących. 

Rośnie również zainteresowanie audiobookami. Proszą o nie dzieci, 

młodzież i dorośli. Często są to osoby niedowidzące, które nie mogą 

już czytać książek w tradycyjnej formie. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książki, audiobooków pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

   6 000,00 zł  

115.  
WK 

G135RU 

Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol.3. 

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 

kontynuację organizacji letniego kina plenerowego nad wodą w 

miesiącach maj - wrzesień, poprzez projekcje ok. 15 seansów. Przed 

główną projekcją filmową dla dorosłych dobrze by przedstawić jakiś 

film dla dzieci, by również nasi milusińscy mogli cieszyć się z letnich 

pokazów. 

P 

Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się 

mieszkańcy naszego Miasta zostaną przekazane beneficjentowi 

wybranemu w otwartym konkursie ofert w formie dotacji celowej. 

Mając na uwadze powyższe Wydział Kultury popiera zadanie 

zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 

 70 000,00 zł  

116.  WK Ruch to Zdrowie. P 173 000,00 zł 



43 
 

G219NN Ul. Chocianowicka / Łaskowice. 

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. 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

117.  
WK 

G222RU 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Rudzka, ul. Ekonomiczna. 

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 

P 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

173 100,00 zł 
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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. 

118.  
WK 

G272CD 

Na Dąbrowie po zdrowie - zajęcia gimnastyki zdrowotnej. 

Klub Dąbrowa, 

Dąbrowskiego 93. 

Realizacja darmowych zajęć gimnastyki zdrowotnej (poprawiającej 

kondycje fizyczną i stan zdrowia) w Klubie Dąbrowa przy ul. 

Dąbrowskiego 93. Zajęcia dwa razy w tygodniu po jednej godzinie 

dla grupy ok. 20 osób przez okres 10 miesięcy. 

P 

Rekomendacja pozytywna. W filii Centrum Kultury Młodych – 

filia „Dąbrowa” odbywają się zajęcia ruchowe: callanetics, joga, 

czy gimnastyka zdrowotna. Jednak w większości są to zajęcia 

płatne. Brakuje na wyposażeniu ośrodka sprzętu do zajęć 

gimnastycznych. Beneficjentem zadania,  

o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 

naszego Miasta, będzie Centrum Kultury Młodych. Mając na 

uwadze powyższe Wydział Kultury popiera ten wniosek 

zgłoszony do budżetu obywatelskiego. 

 11 600,00 zł  

119.  
WK 

G279PK 

„Kuchnia z różnych stron świata". 

Ul. Lokatorska 13. 

Inicjatywa „Kuchnia z różnych stron świata" zakłada 

przeprowadzenie pięciu warsztatów kulinarnych, przybliżających 

uczestnikom kuchnie różnych krajów. 

Podczas każdego z warsztatów instruktorzy opowiedzą o tradycji 

kulinarnej, a także aspekcie kulturowym i społecznym gotowania. 

Przewidywana liczba uczestników na warsztat 30 osób (w sumie 150 

osób) 

Działania odbywać się będą w Centrum Kultury Młodych ul 

Lokatorska 13, które udostępni 

infrastrukturę i pomoc organizacyjną. 

W ramach inicjatywy odbędą się następujące warsztaty: 

1. Historie kuchenne: Turcja 

2. Historie kuchenne: Niemcy 

3. Historie kuchenne: Rosja 

4. Historie kuchenne: Węgry 4. Historie kuchenne: Polska 

Inicjatywa przyczyni się do zwiększenia świadomości Łodzian na 

temat różnorodności i bogactwa kulturowego innych krajów. 

Pokażemy, jak ważne dla budowania więzi i wspólnot jest wspólne 

przygotowywanie i spożywanie posiłków. 

Oprócz gotowania chcemy nieco przybliżyć kulturę danego kraju (w 

trakcie wspólnego gotowanie będziemy słuchać muzyki z danego 

kraju.) 

Po każdym warsztacie zaprosimy na wspólną degustację 

P 

Rekomendacja pozytywna. Centrum Kultury Młodych posiada 

zaplecze kuchenne, które często wykorzystywane jest przez 

instruktorów do rozmaitych tematycznych zajęć kulinarnych. 

Dzięki planowanym warsztatom będzie można poznać tradycje 

kulinarne pięciu krajów. Beneficjentem zadania, o ile w 

głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego 

Miasta, będzie Centrum Kultury Młodych. Mając na uwadze 

powyższe Wydział Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do 

budżetu obywatelskiego. 

   7 500,00 zł  
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przygotowanych potraw. 

120.  
WK 

G281PK 

„Sztajerek na fajfie”. 

Ul. Lokatorska 13. 

W ramach realizacji zadania planujemy zorganizować 

międzypokoleniowe warsztaty tańca ludowego wraz z 

międzypokoleniową potańcówką. Planujemy przeprowadzić 3 

spotkania warsztatowe dla seniorów prowadzone przez młodych ludzi 

- tancerz)' Zespołu ludowego - Zespołu Pieśni i Tańca "Łódź". 

P 

Rekomendacja pozytywna. W ramach Centrum Kultury Młodych 

działa Zespół Pieśni i Tańca „Łódź”, którego członkowie 

poprowadziliby warsztaty tańca ludowego połączone z 

potańcówką pozwalające lepiej poznać kulturę ludową różnych 

regionów.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu pozytywnie 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, będzie Centrum 

Kultury Młodych. Mając na uwadze powyższe Wydział Kultury 

popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu obywatelskiego. 

   7 000,00 zł  

121.  
WK 

P001KO 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod 

Babą Jagą z Osiedla Koziny. 

Biblioteka Miejska Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4. 

Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 50 audiobooków. 

W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dzieci 

i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla 

Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi - bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 10 000,00 zł  

122.  
WK 

P010KR 

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na "Piaskach". 

Biblioteka Miejska Filia nr 30, ul. Rajdowa 8. 

Zakup książek, audiobooków oraz książek z dużym drukiem dla 

Biblioteki na „Piaskach" - Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej. Książki 

zakupione z Budżetu Obywatelskiego będą dostępne nieodpłatnie dla 

mieszkańców osiedla Karolew-Retkinia Wschód oraz mieszkańców 

Łodzi, którzy są czytelnikami Biblioteki na „Piaskach".  

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

   7 000,00 zł  

123.  
WK 

P012MM 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki 

Miejskiej Filii nr 23. 

Biblioteka Miejska Filia nr 23, ul. Perla 9. 

Projekt dotyczy zakupu nowości wydawniczych o różnorodnej 

tematyce, które uatrakcyjnią ofertę biblioteczną przeznaczoną dla 

mieszkańców Łodzi. Będzie to około 480 woluminów książek i około 

120 jednostek audiobooków do zbiorów Biblioteki Miejskiej w Łodzi 

Filii nr 23 im. Katarzyny Kobro.  

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 15 000,00 zł  

124.  
WK 

P013SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki 

Miejskiej Filia nr 29. 

Biblioteka Miejska Filia nr 29, ul. Więckowskiego 32 

Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 100 

audiobooków do zbiorów biblioteki. Wypożyczanie książek jest nadal 

jedną z nielicznych bezpłatnych form korzystania z dóbr kultury. Dla 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

 10 000,00 zł  



46 
 

mieszkańców Starego Polesia wręcz nieocenioną, gdyż mieszkańcy są 

to osoby niezamożne i jak same twierdzą, bezpłatne korzystanie z 

kultury to dla nich duże dobrodziejstwo. Nowe pozycje wzbogacą 

ofertę biblioteki w zakresie tak bardzo poszukiwanych nowości 

wydawniczych. Z zakupionych książek i audiobooków, a będzie to 

literatura piękna dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz literatura 

popularno-naukowa, będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy 

Starego Polesia, miasta i kraju. Użytkownikami będą dzieci, 

młodzież, studenci, dorośli pracujący, emeryci i renciści. Z 

audiobooków będą mogli korzystać niepełnosprawni z dysfunkcją 

wzroku. Korzystanie nieodpłatne, od poniedziałku do soboty w 

godzinach pracy biblioteki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 

9.00-19.00 środa 9.00-14.00 sobota 9.00-15.00. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

125.  
WK 

P070KR 

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej. 

ul. Tomaszewicza 2. 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 22 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi, ul. Tomaszewicza 2. Projekt przewiduje zakup 

nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży, poradników, książek o 

Łodzi i regionie, lektur szkolnych a także audiobooków. Będą one 

dostępne bezpłatnie dla młodych mieszkańców osiedla i naszego 

miasta. Za wnioskowaną kwotę księgozbiór Filii zostałby 

powiększony o ok. 400 tytułów książek i 100 audiobooków. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 13 000,00 zł  

126.  
WK 

P077KR 

Park sztuki -  inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida 

Karolew. 

ul. Krzemieniecka 2a. 

W zabytkowym lesie należącym niegdyś do fabrykanta Leona Plihala 

znajduje się dom kultury. Projekt zakłada utworzenie alejki gliniasto 

żwirowej nie ingerującej w system korzeniowy drzew wijącej się 

pomiędzy nimi. Wzdłuż niej postawione zostaną ławki dla 

spacerujących i odpoczywających mieszkańców wśród dzieł sztuki. 

Przy alei będzie można eksponować dzieła sztuki powstające w domu 

kultury. Dzięki temu osoby które nie poszły by nigdy do galerii będą 

miały styczność ze sztuką. Natomiast dom kultury zyska nową 

przestrzeń wystawienniczą. Projekt ten jest godny realizacji 

szczególnie w kontekście zbliżającego się remontu placówki. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Aktualnie główna siedziba Poleskiego 

Ośrodka Sztuki jest remontowana. Jednak zakres prac nie 

obejmuje działań w ogrodzie otaczającym placówkę. Projekt 

utworzenia alejki i postawienia wzdłuż niej ławek  z pewnością 

dodatkowo uatrakcyjni to miejsce zwiększając grono uczestników 

oferty kulturalnej POS. Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, będzie 

Poleski Ośrodek Sztuki. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony  

do budżetu obywatelskiego. 

 50 000,00 zł  

127.  
WK 

P083KR 

Zakup książek i audiobooków dla bibliotek ( dla dorosłych oraz 

dla dzieci i młodzieży) do wypożyczania. 

Biblioteka Miejska Filia nr 35 i 36, ul. Walerego Wróblewskiego 67. 

W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki. Chcemy 

umożliwić mieszkańcom Osiedla i wszystkim zainteresowanym 

bezpłatne wypożyczenie ukazujących się na bieżąco nowości 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

 20 000,00 zł  
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wydawniczych, wznowień, książek z dużym drukiem oraz lektur 

szkolnych, bez potrzeby ich kupowania. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

128.  
WK 

P088KR 

Mała architektura parkowa. 

ul. Krzemieniecka 2a. Poleski Ośrodek Sztuki. 

Zakup małej architektury ogrodowej tj. ławki, stoły i huśtawki. 

Wyrównanie terenu i wykonanie nasadzeń miododajnych, 

przygotowanie miejsca do realizacji pikników osiedlowych. 

N 

Rekomendacja negatywna. Aktualnie w budynku Poleskiego 

Ośrodka Sztuki przy ul. Krzemienieckiej 2a realizowane jest 

zadanie inwestycyjne „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i 

dostępności łódzkich domów kultury”,  współfinansowane z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. W zakresie kompleksowego remontu obiektu 

znajduje się również remont płyty tarasowej, murków oporowych i 

postawieniem balustrady. Działania dotyczące aranżacji ogrodu 

wokół obiektu powinny zostać podjęte po zakończeniu remontu 

siedziby POS jesienią 2020 r.  

320 000,00 zł 

129.  
WK 

P109KR 

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 

Biblioteki Miejskiej.  

ul. Wileńska 59/63. 

Projekt zakłada zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem 

- Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakup wzbogaciłby ofertę 

biblioteki dla mieszkańców o nowości wydawnicze, zarówno z 

literatury pięknej, w tym dla dzieci i młodzieży, jak i książki 

popularno-naukowe oraz umożliwiłby korzystanie z wygodnej formy 

audiobooków. Audiobooki szczególnie przydatne będą dla osób 

niedowidzących, zapracowanych. Z zakupionych książek i 

audiobooków skorzystają nieodpłatnie zarówno dzieci, młodzież, 

dorośli, jak i seniorzy. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

   7 000,00 zł  

130.  
WK 

P123RS 

Piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Retkinia. 

Tereny zielone obok Pałacu Młodzieży przy ul. Balonowej. 

Piknik ma na celu integrację mieszkańców osiedla. Atrakcje są 

dobrane tak, żeby uczestniczyć w nim i bawić się mogły cale rodziny 

(i rodzice i dzieci). Turnieje i zawody rozgrywane będą przez cały 

dzień, a z racji darmowego dla wszystkich grilla (lub za symboliczną 

opłatą 1-2 zt która umożliwi zwiększenie ilości wydanych porcji), 

wszyscy goście będą mogli spędzić na pikniku cały dzień. W 

przypadku zainteresowania imprezą lokalnych food-trucków, 

przewidujemy również współpracę z nimi. co zwiększy różnorodność 

oferowanych potraw. Każda akcja integrująca i aktywizująca 

mieszkańców danego osiedla jest inicjatywą wartą poparcia. Wpływa 

ona pozytywnie na lokalną społeczność, pozwala poznać się lepiej i 

przy wspólnej zabawie przez cały dzień integruje okolicznych 

mieszkańców. Dodatkowo zachęca do spędzania czasu na świeżym 

powietrzu całych rodzin. W trakcie całego dnia planujemy również 

P 

Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta zostaną 

przekazane beneficjentowi wybranemu w otwartym konkursie 

ofert w formie dotacji celowej. Mając na uwadze powyższe 

Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do budżetu 

obywatelskiego. 

185 000,00 zł 
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możliwość akcji przeprowadzonych we współpracy z lokalnymi 

działaczami jak np. zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt z 

okolicy, lub popularny ostatnio trash ehałlenge. Koncerty lokalnych 

zespołów będą pozwalały młodszym artystom zaprezentować się na 

„swoim podwórku", natomiast gwiazda wieczoru będzie miłym 

akcentem na zakończenie całego pikniku i zachęci jeszcze większą 

liczbę osób do uczestnictwa w imprezie. W zależności od opinii 

mieszkańców osiedla przewidujemy na zakończenie pokaz laserowy 

lub pokaz fajerwerków (będziemy chcieli przeprowadzić w tym celu 

ankietę internetową). 

131.  
WK 

P200MM 

Ruch to Zdrowie. 

al. Unii Lubelskiej, ul. Perla, ul. Praussa. 

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) 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. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

173 100,00 zł 
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132.  
WK 

P207RS 

Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Młodzieży do funkcji studia 

nagrań i Sali widowiskowej. 

al.Wyszyńskiego 86. 

Projekt obejmuje adaptacje dwóch pomieszczeń istniejących w Pałacu 

Młodzieży im. J Tuwima w Łodzi do potrzeb dzieci, młodzieży i 

dorosłych mieszkańców osiedla Retkinia Zachód Smulsko do funkcji 

studia nagrań i sali koncertowej. Realizacja projektu jest odpowiedzią 

na zapotrzebowanie Mieszkańców osiedla. Możliwość 

zagospodarowania czasu wolnego w sposób umożliwiający rozwijanie 

artystycznych zdolności i zainteresowań poprzez rejestrację 

stopniowego rozwoju talentu i prezentację przed publicznością, 

wpłynie mobilizująco na budowanie ich tożsamości artystycznej i w 

wzmacnianie poczucia własnej wartości.   Ponadto wspólne działania 

dzieci, młodzieży i dorosłych, członków lokalnej społeczności na 

rzecz innowacyjnego zagospodarowania otaczającej ich przestrzeni 

publicznej wpłynie na budowanie więzi międzypokoleniowych i 

podniesienie świadomości siły sprawczej. Nowoczesne, dostępne 

studio nagrań i sala koncertowa staną się dla tej grupy społecznej ich 

nowym, wspólnym miejscem efektywnego spędzania czasu wolnego. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń. Przyczyni się 

do integracji społeczności lokalnej w różnym przedziale 

wiekowym. Ze względu na formę, zajęcia pozwolą  uczestnikom 

na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu oraz rozwój 

zainteresowań i pasji. Przed dokonaniem zakupów realizator musi 

uzyskać akceptację Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

120 000,00 zł 

133.  
WK 

P218RS 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Wyszyńskiego, ul. Popiłuszki, ul. Gimnastyczna. 

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) 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 

P 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

173 100,00 zł 
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pasji. 

134.  
WK 

P255LP 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Pienista, ul. Płocka. 

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) 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. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

173 100,00 zł 

135.  
WK 

P266SP 

Aktywna kultura na Starym Polesiu. 

Obszar osiedla, różne miejsca umożliwiające realizację działań 

edukacyjno- kulturalnych: skwery, podwórza, miejsca aktywności 

lokalnej, woonerfy. 

Cykl 16 spotkań plenerowych w przestrzeniach osiedla - mini 

koncerty i działania warsztatowe dla mieszkańców na skwerach, 

odnowionych ulicach (woonerfy), w podwórzach, włączające 

mieszkańców w wydarzenia kulturalne. Wydarzenia realizowane będą 

w idei współpracy z różnymi wykonawcami i podmiotami, włączające 

mieszkańców w działania (w tym w przygotowanie). 

P 

Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta zostaną 

przekazane beneficjentowi wybranemu w otwartym konkursie 

ofert w formie dotacji celowej. Mając na uwadze powyższe 

Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do budżetu 

obywatelskiego. Obszar osiedla, umożliwiający realizację działań 

edukacyjno- kulturalnych: 1. Park kieszonkowy przy ul. Legionów 

67; 2. Park kieszonkowy przy ul. Struga/Lipowa; 3. Skwer/plac 

zabaw – Legionów 39; 4. Podwórze – Legionów 50; 5. 

Skwer/park kieszonkowy Strzelców Kaniowskich/ 

Więckowskiego – x 2; 6. Skwer/park kieszonkowy 

Pogonowskiego/Więckowskiego; 7. Skwer – Lipowa/1 Maja; 8. 

Skwer  - Pogonowskiego 27 (przed szkołą) – x 2; 9. Plac zabaw 

Gdańska/Kopernika; 10. Skwer/park przy Placu Hallera; 11. Plac 

/skwer – przy Przedszkolu Miejskim nr 98 na Legionów; 12. 

Podwórze famuł przy Ogrodowej; 13. Skwer 

 66 100,00 zł  
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Mielczarskiego/Cmentarna; 14. Park kieszonkowy Strzelców 

Kaniowskich 34 

136.  
WK 

P289KR 

Biblioteka przy ul. Retkińskiej - Filia 32 Biblioteki Miejskiej - 

zakup nowości wydawniczych. 

ul. Retkińska 127. 

Pragniemy wzbogacić nasz księgozbiór o nowości wydawnicze, które 

pytają czytelnicy. Biblioteka jest miejscem, z którego korzysta 

społeczność lokalna. Osiedla Retkinia Wschód, dlatego też 

poszerzenie naszej oferty przyczyni się do wzrostu czytelnictwa na 

tym terenie. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

   2 000,00 zł  

137.  
WK 

P293SP 

Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 

Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie. 

Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77. 

Zadanie dotyczy zakupu około 320 pozycji z nowości wydawniczych 

- książek i audiobooków, do zbiorów Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej 

w Łodzi. Zakupione nowości wydawnicze obejmujące różnorodną 

tematykę i zagadnienia (literatura piękna dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, biografie, reportaże, poradniki, książki o Łodzi i regionie) 

poszerzą i uaktualnią ofertę biblioteki oraz umożliwią łatwiejszy 

dostęp do poszukiwanych publikacji. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

   8 000,00 zł  

138.  
WK 

P294KO 

Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na 

Kozinach. 

Biblioteka Miejska, Filia nr 21, ul. Długosza 21/23. 

Zadanie przewiduje zakup około 360 książek i około 120 

audiobooków. Zakupione nowości wydawnicze obejmujące 

różnorodną tematykę i zagadnienia, poszerzą i uaktualnią ofertę 

biblioteki oraz umożliwią łatwiejszy dostęp do poszukiwanych 

publikacji. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

 13 000,00 zł  

139.  
WK 

P297RS 

Zakup książek dla czytelników Filii Nr 27 Biblioteki Miejskiej. 

Filia nr 27 Biblioteka Miejska, ul. Popiełuszki 17. 

Zakup około 250 woluminów książek z literatury pięknej i popularno-

naukowej (z różnych dziedzin wiedzy) dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Zakupione tytuły poszerzą i uaktualnią ofertę Filii Nr 27 

Biblioteki Miejskiej oraz umożliwią szybszy dostęp do nowości 

wydawniczych. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

   5 000,00 zł  

140.  
WK 

W001WW 

Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 

30A. 

Biblioteka Miejska Filia 53, ul. Jurczyńskiego 30A. 

Zakup nowości książkowych, który wzbogaci ofertę biblioteki oraz 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

20 000,00 zł 
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spełni oczekiwania wszystkich czytelników. Z realizacji zadania 

skorzystają mieszkańcy Łodzi oraz mieszkańcy Widzewa-Wschód: 

dzieci i młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, rodziny, studenci oraz 

uczniowie. 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

141.  
WK 

W006OJ 

Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie. 

Biblioteka Miejska Filia 52, ul. Ketlinga 21. 

Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory biblioteki i 

uatrakcyjni ją dla czytelników Biblioteki na Janowie. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

30 000,00 zł 

142.  
WK 

W014ZA 

"Książkomania dla dzieci" - zakup nowości książkowych i lektur 

do biblioteki dla dzieci na Zarzewie. 

Biblioteka Miejska Filia 61, ul. Tatrzańska 63. 

Zakup nowości książkowych i lektur do biblioteki dziecięcej na 

Zarzewie. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

8 000,00 zł 

143.  
WK 

W015ZA 

"Książkomania dla dorosłych" - zakup nowości książkowych do 

biblioteki dla dorosłych na Zarzewie. 

Biblioteka Miejska Filia 62, ul. Tatrzańska 63. 

Zakup nowości książkowych do biblioteki dla dorosłych na Zarzewie. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek dla biblioteki pozwoli na wzbogacenie, 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. Pozyskane 

środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece w formie 

dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. Uatrakcyjnienie 

księgozbioru przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

8 000,00 zł 

144.  
WK 

W018OJ 

Powiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50. 

Biblioteka Miejska Filia 58, ul. Zakładowa 50. 

Zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych dla czytelników 

Filii nr 58 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek, audiobooków i gier planszowych dla biblioteki 

pozwoli na wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla 

czytelników. Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi 

– bibliotece w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

10 000,00 zł 
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145.  
WK 

W024AN 

Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć 

edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie. 

ul. Szaniawskiego 5a. 

Wnioskujemy o zakup nowości wydawniczych, lektur, audiobooków 

wraz z przeznaczonymi do nich regałami jak również sprzętów 

elektronicznych dla Filii nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Projekt 

ma za zadanie poszerzyć i uzupełnić wybór książek i audiobooków, 

tak by zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców osiedla bez 

względu na wiek i zainteresowania. Regały zapewnią odpowiednie 

przechowywanie i wyeksponowanie audiobooków w lokalu 

biblioteki. Ponadto realizacja zadania pozwoli na kontynuowanie 

projektu „Książka dla przedszkolaka" w ramach, którego dzieci mogą 

wypożyczyć wybrane książki w przedszkolach.  Robot edukacyjny 

wraz z tabletem i matą, umożliwią prowadzenie zajęć 

wprowadzających w tematykę programowania dla dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz uczniów. Zakup tonera z kolorem czarnym, 

zapewni możliwość dalszego użytkowania kserokopiarki zakupionej 

w jednej z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, która 

wykorzystywana jest także do przygotowywania kolorowych 

materiałów do zajęć. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek:  

- zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników, 

- wyposażenie w postaci regałów zapewni odpowiednie 

przechowywanie zakupionych audiobooków, 

- zakup tonera pozwoli na dalszą eksploatację drukarki w ramach 

zajęć przygotowywanych w bibliotece. Realizacja zadania pozwoli 

na kontynuowanie projektu „Książka dla przedszkolaka” w 

ramach, którego dzieci mogą wypożyczyć wybrane książki w 

przedszkolach. Ponadto środki zostaną wykorzystane na zakup 

robota edukacyjnego wraz z tabletem i matą do prowadzenia zajęć 

wprowadzających w tematykę programowania przeznaczonych dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zakup interaktywnego 

robota edukacyjnego pozwoli na znaczne rozszerzenie oferty zajęć 

bibliotecznych co przyczyni się do wzrostu odwiedzin w 

bibliotece szczególnie młodego pokolenia mieszkańców. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

35 180,00 zł 

146.  
WK 

W079WW 

Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27. 

Biblioteka Miejska Filia 57, ul. Bartoka 27. 

Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 

formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej (audiobooki). 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

12 000,00 zł 

147.  
WK 

W080WW 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 56 BMwŁ 

przy ul. Sacharowa 63. 

Biblioteka Miejska Filia 56, ul. Sacharowa 63. 

Zakupu książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 56 BMwŁ 

zlokalizowanej przy ul. A. Sacharowa 63. Umożliwi to zaspokojenie 

potrzeb czytelniczych mieszkańców Osiedla im. Bolesława 

Chrobrego oraz wszystkich osób korzystających z usług biblioteki. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

10 000,00 zł 
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148.  
WK 

W104NR 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Zakładowa/Józefiaka. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-

akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

173 100,00 zł 

149.  
WK 

W105ST 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Chmurna, ul. Pszczyńska, ul. Krokusowa. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-

akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

173 000,00 zł 

150.  
WK 

W106MI 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Pomorska, ul. Mileszki. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-

akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

173 100,00 zł 

151.  
WK 

W107DL 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Listopadowa. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-

akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.  

P 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

173 100,00 zł 



55 
 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

152.  
WK 

W108NO 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Brzezińska, ul. Jugosłowiańska. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-

akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Wnioskodawca proponuje realizację 

zadania w okresie wakacyjnym. W tym czasie oferta instytucji 

kultury jest uboga, głównie z powodu urlopów pracowników. 

Dlatego działanie „Ruch to Zdrowie” realizowane w wielu 

punktach miasta daje możliwość realizowania swoich pasji w 

obszarze kultury.  Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu 

pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego miasta, z racji 

udziału dzieci i młodzieży powinien być któryś z dwóch miejskich 

teatrów dla młodego widza. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. 

173 100,00 zł 

153.  
WK 

W142ST 

Zakup książek do bibliotek na Stokach. 

ul.Skalna 2. 

Projekt obejmuje zakup nowości wydawniczych książek i 

audiobooków dla bibliotek na Stokach - filia nr 59 i filia nr 60. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla bibliotek pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

11 500,00 zł 

154.  
WK 

W158SW 

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Wilczej 7. 

Biblioteka Miejska Filia nr 55, ul. Wilcza 7. 

Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków 

na rzecz czytelników korzystających z księgozbiorów. Zakup 

przeznaczony jest dla wszystkich odbiorców bez względu na wiek. 

Dzięki temu czytelnicy placówki uzyskają dostęp do poszukiwanych 

przez siebie pozycji w formie tradycyjnej i elektronicznej. 

P 

Wydział Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony wniosek. 

Zakup książek i audiobooków dla bibliotek pozwoli na 

wzbogacenie, uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej dla czytelników. 

Pozyskane środki zostaną przekazane beneficjentowi – bibliotece 

w formie dotacji celowej i będą podlegały rozliczeniu. 

Uatrakcyjnienie księgozbioru przyczyni się do rozwoju 

czytelnictwa wśród mieszkańców. 

7 000,00 zł 

155.  
WK 

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. 

P 

Rekomendacja pozytywna. W ofercie miejskich instytucji kultury 

niewiele jest zajęć łączących aktywność fizyczną z tańcem i 

innymi dziedzinami sztuki. Zaproponowane działanie jest 

promocją zdrowego stylu życia, a ponadto pozwala na integrację 

370 560,00 zł  
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Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach poziomach. mieszkańców i obcowanie ze sztuką. Beneficjent zadania, o ile w 

głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego 

Miasta, zostanie wybrany w otwartym konkursie ofert. Mając na 

uwadze powyższe Wydział Kultury popiera ten wniosek 

zgłoszony do budżetu obywatelskiego. 

156.  
WK 

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. 

P 

Rekomendacja pozytywna. W ofercie miejskich instytucji kultury 

niewiele jest zajęć łączących aktywność fizyczną z tańcem i 

innymi dziedzinami sztuki. Zaproponowane działanie jest 

promocją zdrowego stylu życia, a ponadto pozwala na integrację 

mieszkańców i obcowanie ze sztuką. Beneficjent zadania, o ile w 

głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy naszego 

Miasta, zostanie wybrany w otwartym konkursie ofert. Mając na 

uwadze powyższe Wydział Kultury popiera ten wniosek 

zgłoszony do budżetu obywatelskiego.  

370 560,00 zł  

157.  
WZiSS 

S017KA 

Żłobek nr 1. 

Ul. Sienkiewicza 9. 

Remont podłóg w pomieszczeniach - naprawa i wymiana wykładzin. 

 P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zabezpieczono 

środki wyłącznie na usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę, 

iż Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego 

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

naprawa i wymiana wykładzin w żłobku nr 1 podniesie komfort, 

estetykę oraz standard higieniczny w salach, w których 

przebywają dzieci. 

25 000,00 zł  

158.  
WZiSS 

S023KA 

Sala doznań sensorycznych w Żłobku nr 16. 

Ul. Zachodnia 55a. 

Projekt obejmuje wyposażenie sali doznań sensorycznych dla dzieci, 

w pomoce mające na celu stymulowanie multisensoryczne. Podczas 

zajęć w Sali Doświadczania Świata uruchamiany jest konkretny zmysł 

dziecka, lub ich współpraca poprzez efekty świetlne, dźwiękowe, 

zapachowe czy dotyk. Sala tego typu przeznaczona jest do pracy w 

małych grupach lub indywidualnej z jednym wychowawcą. 

Pomieszczenie jest całkowicie wybielone, należy doposażyć je w 

rolety całkowicie niedopuszczające światła i miękki stymulujący 

zmysł dotyku dywan lub wykładzinę. Wśród pomocy znajduje się 

m.in. biały domek miejsce gdzie dzieci mogą się chować i 

obserwować efekty świetlne pojawiające się z pomocy emitujących 

zmienne światło. Kolejne elementy mające skupić uwagę i wzrok 

dziecka to wysokie kolumny wodne również emitujące kolorowe 

światło, a także wiązki światłowodowe, które dziecko może dotykać i 

formować w dłoniach - doskonale stymulują także przez dotyk. Inne 

P 

Projekt obejmuje wyposażenie Sali doznań sensorycznych dla 

dzieci, w pomoce mające na celu stymulowanie multisensoryczne. 

Podczas zajęć w Sali doznań sensorycznych, dzięki działaniu 

różnych efektów w tym m.in. Świetlnych, dźwiękowych, 

zapachowych czy dotykowych na dziecko, uruchamiane są 

konkretne zmysły. Uważamy, że w obecnych czasach gdy jest 

coraz więcej dzieci mających problemy w sferze integracji 

sensorycznej a autyzm wczesnodziecięcy jest coraz bardziej 

powszechnym zaburzeniem powstanie sali Doświadczania Świata 

dla najmłodszych jest bardzo potrzebne i taka sala powinna być w 

każdej placówce. 

 20 000,00 zł  
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propozycje urządzeń stymulujących jednocześnie zmysł wzroku i 

węchu to projektor i rozpylacz zapachów. Wśród pomocy znajdują się 

także świetlne tablice formatu A3. To podświetlane blaty, na których 

dzieci mogą budować konstrukcje z przezroczystych klocków lub 

manipulować przezroczystymi elementami wypełnionymi żelem, 

które jednocześnie wspierają małą motorykę dłoni dziecka. 

159.  
WZiSS 

S025KA 

Wyposażenie Żłobka nr 31 w Łodzi. 

Ul. Sienkiewicza 108. 

Doposażenie placówki w nowy sprzęt oraz wymiana wyposażenia 

pomieszczeń, w których przebywają dzieci uczęszczające do żłobka. 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zabezpieczono 

środki wyłącznie na usuwanie bieżących awarii. 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 wyposażenia 

dostosowanego do wieku w różnej grupie wiekowej do 3 lat 

podniesie komfort oraz pozytywnie wpłynie na podopiecznych 

żłobka. 

 10 000,00 zł  

160.  
WZiSS 

S052WS 

Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w Przychodni 

Śródmieście. 

Ul. Rewolucji 1905 r. nr 54. 

Planowanie zadanie to kontynuacja programów realizowanych w 

ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2017-2019, które cieszyły 

się ogromnym zainteresowaniem mieszkanek Łodzi. Prowadzenie 

gabinetu zajmującego się kompleksową terapią zachowawczą wraz z 

ćwiczeniami dla pacjentek z problemami uroginekologicznymi, 

takimi jak: nietrzymanie moczu (stolca), opadanie narządów rodnych, 

ból przy współżyciu, zminimalizowanie skutków ciąży, terapia blizny 

pooperacyjnej. Każda pacjentka objęta będzie programem 

składającym się z: konsultacji fizjoterapeuty uroginekologicznego, 8 

zabiegów i konsultacji lekarza ginekologa. 

P 

Podobne zadania były już realizowane w poprzednich edycjach 

budżetu obywatelskiego i cieszyły się dużym zainteresowaniem 

mieszkanek Łodzi. Schorzenia uroginekologiczne uważane za 

jedne z najczęstszych przewlekłych chorób kobiecych, bywają 

źródłem wstydu, zahamowań i zażenowania. Realizacja zadania 

obejmuje prowadzenie kompleksowej terapii zachowawczej wraz 

z ćwiczeniami dla mieszkanek Łodzi z problemami 

uroginekologicznymi. W ramach terapii możliwe jest również 

minimalizowanie skutków ciąży oraz terapia blizny pooperacyjnej. 

Dzięki realizacji projektu mieszkanki Łodzi otrzymają dostęp do 

nowoczesnej rehabilitacji wspierającej proces leczenia tego 

rodzaju schorzeń. 

100 000,00 zł 

161.  
WZiSS 

S088WS 

Rehabilitacja dla seniorów. 

Ul. Lumumby 14. 

Planowane jest zapewnienie dla mieszkańców: konsultacji lekarskiej 

lekarza rehabilitanta; skorzystania przez każdą osobę z 10 zabiegów 

rehabilitacyjnych; skorzystanie z cyklu zajęć pogłębiających wiedzę z 

zakresu m.in. Zdrowej diety, jak aktywność fizyczna wpływa na 

zdrowie, jak sobie radzić z chorobą zwyrodnieniową; skorzystanie z 

cyklu grupowych zajęć ruchowych obejmujących m.in. ćwiczenia 

przyjmowania prawidłowej postawy ciała, dbanie o właściwą postawę 

w trakcie chodzenia, nauka prawidłowego schylania się i podnoszenia 

ciężarów z podłoża, ćwiczenia z piłką, nordic walking, ćwiczenia 

ogólnokondycyjne. Celem podniesienia jakości prowadzonych zajęć i 

P 

Proponowany projekt przewiduje zapewnienie dostępu dla 

każdego mieszkańca zainteresowanego udziałem w projekcie do 

konsultacji lekarskiej, cyklu 10 zabiegów rehabilitacyjnych oraz 

szerokiej gamy zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, jak i 

grupowych zajęć ruchowych. Wobec dużego i rosnącego 

zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia, zwiększenie 

dostępności do opieki rehabilitacyjnej jest jak najbardziej 

uzasadnione. Uruchomienie projektu przyczyni się do poprawy 

zdrowia oraz umożliwi powrót do aktywności fizycznej i 

zawodowej mieszkańcom Łodzi. 

127 980,00 zł 
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zabiegów niezbędne jest zakupienie dodatkowego wyposażenia m.in. 

leżanki z regulowaną wysokością, fotela do masażu, aquavibron, 

bańki do masażu chińskiego. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE 

SIĘ W SKANIE. 

162.  
WZiSS 

S089WS 

Doposażenie Poradni Laktacyjnej i Szkoły Rodzenia przy Poradni 

przyszpitalnej. 

Ul. Pomorska 59. 

Poradnia Laktacji oraz Szkoła Rodzenia cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród przyszłych i młodych mam. Część sprzętu i 

urządzeń z biegiem lat uległa zużyciu czy wręcz zniszczeniu. Dlatego 

nieodzownym jest wsparcie tych miejsc przez odpowiednie 

doposażenie w nowy dobrej jakości sprzęt. Zakup sprzętu m.in. 

profesjonalnego laktatora, odpowiedniego fotela, poduszek do 

Poradni Laktacyjnej oraz przewijaków, wygodnych dla przyszłych 

mam worków i krzeseł do siedzenia w Szkole Rodzenia spełnią 

oczekiwania mieszkanek Łodzi, a także umożliwią jeszcze 

efektywniejsze i komfortowe korzystanie ze wsparcia oferowanego 

przez specjalistów. 

P 

Realizacja niniejszego zadania zbieżna jest z ustawowymi 

zadaniami jednostki samorządu terytorialnego - gminy/podmiotu - 

jako podmiotu tworzącego podmiot Leczniczy. Centrum 

Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych 

usług medycznych. Zakupione wyposażenie podniesie 

atrakcyjność placówki, poprawi komfort oraz standard 

higieniczny. 

 20 000,00 zł  

163.  
WZiSS 

S090KA 

Remont i doposażenie Poradni Rehabilitacyjnej w Przychodni 

Śródmieście. 

Ul. Próchnika 11. 

Poradnia Rehabilitacji w Przychodni Śródmieście cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Łodzi, w 

szczególności osób 60+. Dla polepszenia warunków wykonywania 

zabiegów jak i zwiększenia komfortu oczekiwania na wizytę 

niezbędne byłoby odnowienie zarówno gabinetów gdzie odbywają się 

zabiegi jak i korytarza. Niezbędne prace to m.in.: odświeżenie ścian 

korytarza i pomieszczeń; wymiana wykładziny; wymiana oświetlenia; 

wymiana stolarki drzwi do pomieszczeń. Dodatkowo zakup nowego 

sprzętu rehabilitacyjnego (typu leżanki, stoły do masażu) oraz mebli 

(typu krzesła, szafki na sprzęt, biurka) zwiększy komfort 

przyjmowanych pacjentów oraz ich wygodę w trakcie wykonywanych 

zabiegów. 

P 

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych 

usług medycznych. Remont i doposażenie przychodni znacznie 

poprawi atrakcyjność wizualną wnętrza placówki. Doposażenie 

przychodni w nowy sprzęt rehabilitacyjny zwiększy komfort 

pacjentów oraz ich wygodę podczas wykonywanych zabiegów. 

Poprawie ulegnie również standard higieniczny placówki. 

600 000,00 zł 
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164.  
WZiSS 

S109WS 

"FASOLKA" - Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla Rodzin i 

Dzieci z Zespołem FAS. 

Ul. Wierzbowa 13. 

Zwracając uwagę na ważność problemu, uruchamiając Punkt 

Konsultacyjno-Diagnostyczny dla Rodzin i Dzieci z FAS w sposób 

kompleksowy możemy pomóc osobom cierpiącym na FAS oraz ich 

rodzinom. Jesteśmy przekonani, że długofalowe działanie Punktu 

pozwoli skutecznie zminimalizować negatywne skutki alkoholowego 

zespołu płodowego. Punkt prowadzony będzie przez 

instytucję/organizację pozarządową, która w swoich zasobach 

kadrowych dysponuje psychologiem-diagnostą/edukatorem z zakresu 

zespołu FAS oraz niżej wymienionymi specjalistami. Wcześniej 

tematyka dotycząca zaburzeń związanych z FAS była bardzo mało 

znana. Tak naprawdę nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Aby pomóc 

dziecku, konieczna jest rzetelna wiedza o FAS, niezbędna jest też 

dobra diagnoza psychologiczno-pedagogiczna oraz długofalowa 

terapia. Tylko interdyscyplinarna pomoc pozwoli rozwijać się dziecku 

adekwatnie do posiadanych możliwości. W punkcie zatrudnieni będą 

psycholog, lekarz psychiatra lub pediatra, logopeda, fizjoterapeuta, 

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta odruchów, 

terapeuta dotykiem CMC, specjalista bądź opiekun ds. socjalnych. 

Podstawowe zadanie Punktu to wykonywanie kompleksowych 

diagnoz w zakresie FAS, konsultacje i indywidualna praca 

terapeutyczna z dzieckiem i rodziną, w tym instruktaż rodziców w 

zakresie pracy w domu, pozyskanie wolontariuszy pomagających w 

ćwiczeniach rewalidacyjno-kompensacyjnych. Punkt pełnić będzie 

również funkcje informacyjne dla instytucji współpracujących oraz 

dla wszystkich mieszkańców. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE 

SIĘ W SKANIE. 

 P 

Uruchomienie punktu konsultacyjno-diagnoistycznego zapewni 

kompleksową pomoc dla dzieci dotkniętych FAS oraz ich rodzin. 

W punkcie będą wykonywane kompleksowe diagnozy w zakresie 

FAS, konsultacje, indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem i 

rodziną. Punkt będzie również prowadził instruktaż rodziców w 

zakresie pracy z dzieckiem w domu oraz pełnił funkcje 

informacyjne. W opinii Wydziału projekt zasługuje na pozytywną 

ocenę ze względu na swoją unikalność i ciągle aktualny problem 

małej wiedzy społeczeństwa nt. FAS oraz skutków spożywania 

alkoholu przez kobiety w ciąży. 

  

178 900,00 zł  

165.  
WZiSS 

B053BC 

Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń żłobka. 

Żłobek nr 2,  ul. Chrobrego 16. 

Projekt polega na wymianie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń 

gdzie przebywają dzieci uczęszczające do żłobka. 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zabezpieczono 

środki wyłącznie na usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę 

na fakt 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 bezpieczeństwo oraz komfort dzieci przebywających w 

żłobku.  

10 000,00 zł 
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166.  
WZiSS 

B054BD 

Remont łazienki w Żłobku nr 12. 

Żłobek nr 12, Łódź ul. Tokarzewskiego 53. 

Remont łazienki w Żłobku nr 12. 

P 

Przeprowadzone prace podniosą atrakcyjności wizualną placówki, 

poprawią komfort i standard higieniczny oraz bezpieczeństwo 

osób z niej korzystających. Mając powyższe na uwadze Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wydaje opinię pozytywną w 

przedmiotowej sprawie. 

10 000,00 zł 

167.  
WZiSS 

B055BD 

Kolorowy żłobek. 

Żłobek nr 12, ul. Tokarzewskiego 53. 

Zakup wyposażenia do Żłobka nr 12. 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zabezpieczono 

środki wyłącznie na usuwane bieżących awarii. 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  wyposażenia 

dostosowanego do wieku w różnej grupie wiekowej do 3 lat 

podniesie komfort oraz pozytywnie wpłynie na rozwój 

podopiecznych żłobka.  

12 000,00 zł 

168.  
WZiSS 

B089BC 

Utworzenie kaplicy przy hospicjum stacjonarnym dla dorosłych 

dostępnej dla społeczności lokalnej. 

Hospicjum stacjonarne dla dorosłych ul. Pojezierska 45. 

Projekt ma na celu utworzenie kaplicy przy Hospicjum Stacjonarnym 

przy ul. Pojezierskiej 45/51, kaplica będzie dostępna dla pacjentów 

oraz społeczności lokalnej. 

N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki 

Społecznej i Zieleni UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do kolejnej edycji Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Utworzenie Kaplicy przy hospicjum 

stacjonarnym dla dorosłych pozytywnie wpłynie na poprawę 

komfortu psychicznego osób nieuleczalnie chorych 

przebywających w hospicjum oraz ich rodzin poprzez zapewnienie 

opieki duchowej dając im możliwość uczestniczenia we Mszy 

Świętej i innych obrządkach religijnych. Ponadto realizacja 

przedmiotowej inwestycji wpłynie na funkcjonalność  

oraz estetykę wnętrza budynku. Jednakże zgodnie z Uchwałą 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 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uważa, że realizacja 

proponowanego zadania nie spełnia zasad Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego przez naruszenie kryterium celowości i 

gospodarności. Zadanie nie mieści się w katalogu zadań własnych 

gminy, ponadto nie zapewni poszanowania wolności wyznania 

(religii) zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Należy 

również przypomnieć, że teren na którym zlokalizowane jest 

85 000,00 zł 
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hospicjum stacjonarne dla osób dorosłych został przekazany 

podmiotowi na podstawie umowy użyczenia. W związku z 

powyższym Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydaje opinię 

negatywną w przedmiotowej sprawie. 

169.  
WZiSS 

B123BC 

Bezpiecznie biegamy - odświeżenie parkietów w salach zabaw 

dzieci w Żłobku Nr 14, Pawia 20. 

Żłobek Nr 14 przy ul. Pawiej. 

W ramach realizacji projektu przewidywane jest odświeżenie 

obecnych parkietów w żłobku poprzez cyklinowanie. 

P 

W ramach zadania planowane jest odświeżenie parkietów w 

Żłobku nr 14 przy ul. Pawiej 20 w Łodzi. W ramach środków 

finansowych przeznaczonych na bieżącą działalność Miejskiego 

Zespołu Żłobków w Łodzi zabezpieczono środki wyłącznie na 

usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę na fakt 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 budynku 

oraz bezpieczeństwo i komfort dzieci w nim przebywających. 

Ponadto odświeżenie parkietów podniesie standard higieniczny 

oraz estetykę wizualną budynku. 

10 000,00 zł 

170.  
WZiSS 

B163TW 

Remont łazienek dla pracowników w Żłobku nr 24, ul. Rydzowa 

7. 

 Żłobek nr 24, Rydzowa 7. 

Przedmiotem projektu jest remont łazienek dla pracowników. 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zabezpieczono 

środki wyłącznie  

na usuwanie bieżących awarii. Uważamy, że realizacja niniejszego 

projektu znacznie poprawi estetykę budynku, standard higieniczny 

oraz bezpieczeństwo i komfort pracowników. 

27 000,00 zł 

171.  
WZiSS 

B164RA 

to dotyczy NAStrojowej. 

Nastrojowa 10. 

Projekt zakłada zmianę układu funkcjonalnego Przychodni, dzięki 

czemu pozyskana zostanie nowa przestrzeń dla realizacji szerokiego 

spektrum działań leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych. 

Zaplanowane jest przeniesienie poradni rehabilitacyjnej z pierwszego 

piętra na poziom parteru, co wydatnie poprawi dostępność do 

świadczeń i umożliwi ich realizację w przestronnych, 

wielofunkcyjnych wnętrzach, zgodnie ze współczesnymi trendami.W 

ramach prac remontowych usunięte zostaną bariery architektoniczne, 

budynek stanie się przyjazny i dostępny, a jego potencjał 

architektoniczny zostanie w pełni wykorzystany. Pomieszczenia 

zostaną odpowiednio skomunikowane (łącza teleinfomatyczne), co 

poprawi jakość i szybkość obsługi. Poprawie ulegnie też 

bezpieczeństwo przebywających w budynku osób. 

P 

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty" dąży do systematycznego i 

ciągłego podnoszenia oferowanych usług medycznych. Realizacja 

przedmiotowego zadania ma na celu zlikwidowanie barier 

architektonicznych - budynek stanie się dostępny dla większej 

grupy Pacjentów. W związku z nową instalacją IT pomieszczenia 

przychodni będą lepiej skomunikowane co poprawi jakość i 

szybkość obsługi. Poprzez modernizacje systemów p. poż. 

poprawi się też bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

1 060 000,00 zł 
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172.  
WZiSS 

B198BD 

Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z 

chorobą nowotworową i ich rodzin. 

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego i Ośrodek 

Pediatryczny im. Marii Konopnickiej, ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 

36/50). 

Czy w szpitalu dzieciom bardziej doskwiera choroba czy nuda? Kiedy 

spędza się tam wiele miesięcy, robi się smutno i źle! Naprzeciw tym 

problemom wychodzi psychoterapia i arteterapia. Wsparcie 

specjalistów sprawia, że choruje się lżej. W ramach zadania należy 

zapewnić: psychoterapię; arteterapię (zajęcia plastyczne i muzyczne); 

terapię z wykorzystaniem lalki-przyjaciela; zajęcia przedszkolne dla 

najmłodszych pacjentów. Ze wsparcia skorzysta w ciągu roku ok. 100 

małych pacjentów wraz z rodzinami. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

projekt pn. „Pozwól mi żyć!". Proponowane zajęcia arteterapii, 

muzykoterapii, przedszkolne oraz spotkania z lalką terapeutyczną 

znacząco poprawiają samopoczucie dzieci i wspierają proces 

leczenia onkologicznego. Zajęcia takie zajmują uwagę i 

aktywizują małych pacjentów, a w ten sposób odwracają ich 

uwagę od uciążliwości i długotrwałości leczenia. Równie ważne 

jest zapewnienie stałej dostępności do pomocy psychologa. 

Zadanie było realizowane już w ramach dwóch edycji budżetu 

obywatelskiego. 

119 000,00zł  

173.  
WZiSS 

B209BD 

CZAS na zdrowie. 

Libelta 16. 

Projekt dotyczy dwóch obszarów działań: Zakres 1 to 

przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji lekarskich, w 

szczególności dermatologicznych, ukierunkowanych na wczesne 

wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych zmian skórnych. Zakres 2 

to szeroko rozumiane działania prozdrowotne, realizowane w oparciu 

o bazę lokalową i sprzętową jaką zapewnia Centrum Zdrowego i 

Aktywnego Seniora. W ich ramach mieszczą się warsztaty ruchowe 

ze specjalistami z zakresie chorób układu ruchu, trenerami i 

instruktorami. Przewidziany jest także blok zajęć aktywizujących dla 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ramach zajęć 

edukacyjnych, w ramach aktywizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu, w tym cyfrowemu, przeprowadzone zostaną warsztaty 

w zakresie obsługi komputera i wprowadzenia do zagadnień 

bezpieczeństwa cyfrowego. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt, który rozszerza dostępność dla mieszkańców 

miasta specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz działań 

aktywizujących i profilaktycznych. Proponowany projekt 

przewiduje udostępnienie dla mieszkańców miasta dodatkowych 

konsultacji, w szczególności z dziedziny dermatologii. Oprócz 

konsultacji lekarskich realizowane będą również działania 

aktywizujące i prozdrowotne (warsztaty ruchowe, spotkania 

edukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego), które w szczególności 

będą kierowane do seniorów. Uruchomienie takiego projektu 

przyczyni się do poprawy zdrowia i świadomości zdrowotnej 

mieszkańców Łodzi. 

300 000,00 zł 

174.  
WZiSS 

B211BC 

Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II. 

Snycerska 1. 

Modernizacja poradni podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje 

likwidację barier architektonicznych, wykonanie instalacji 

teleinformatycznej, modernizację systemu łączności telefonicznej, 

zakup nowoczesnego apartu EKG współpracującego z systemem 

elektronicznej dokumentacji medycznej, zakup wyposażenia do 

gabinetów lekarskich i poczekalni dla pacjentów). Projekt będzie 

skutkował powstaniem placówki, w której mieszkańcy Bałut uzyskają 

dostęp do kluczowych, podstawowych i najbardziej potrzebnych 

świadczeń medycznych na odpowiednio wysokim poziomie. 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych 

usług medycznych. Realizacja przedmiotowego zadania ma na 

celu m.in. zlikwidowanie barier architektonicznych, wykonanie 

instalacji teleinformatycznej, modernizację systemu łączności 

telefonicznej, zakup nowoczesnego aparatu EKG 

współpracującego z systemem elektronicznej dokumentacji 

medycznej oraz zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich i 

poczekalni dla pacjentów. Ponadto przeprowadzone prace 

podniosą atrakcyjności wizualną placówki, poprawią komfort i 

standard higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z niej 

533 000,00 zł 
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korzystających. 

175.  
WZiSS 

B212BC 

Nowy obraz Bałut etap II. 

Murarska 4. 

W toku działań wyłaniają się kolejne potrzeby w zakresie zakupów 

sprzętu i wyposażenia, dzięki którym jeszcze większa liczba 

odbiorców mogłaby uzyskać dostęp do zaawansowanej profilaktyki 

zdrowotnej. Mógłby także rozszerzyć się jej zakres i wymiar 

jakościowy. W szczególności dotyczy to sprzętu medycznego 

służącego wczesnej diagnostyce kardiologicznej i prewencji 

chorób/zdarzeń sercowo naczyniowych (w szczególności chodzi tu o 

wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny). Poza poprawą jakości 

leczenia nowoczesny aparat USG pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo 

osób pragnących podejmować wysiłek fizyczny, w tym amatorsko 

uprawiać sport. Wyposażenie placówki w tego rodzaju urządzenie 

stanowi więc wyjście naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, 

która z powodzeniem wdraża wytyczne w zakresie aktywnego stylu 

życia w każdym wieku. Zakupy wyposażenia niemedycznego (w tym 

w szczególności urządzeń warunkujących ochronę danych 

medycznych w formie cyfrowej, wybranych elementów 

wpływających na komfort pacjentów: siedzisk, wyposażenia 

gabinetów i poczekalni) oraz zainstalowanie systemu identyfikacji 

pomieszczeń ułatwiającego orientację w budynku osobom starszym i 

niepełnosprawnym pozwolą na poprawę bezpieczeństwa i komfortu 

osób korzystających ze świadczeń (zarówno w ramach procedur 

leczniczych jak i działań profilaktycznych) oraz otwarcie na nowe 

kręgi odbiorców. 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych 

usług medycznych. Realizacja przedmiotowego zadania ma na 

celu m.in. zlikwidowanie barier architektonicznych, wykonanie 

instalacji teleinformatycznej, modernizację systemu łączności 

telefonicznej, zakup nowoczesnego aparatu EKG 

współpracującego z systemem elektronicznej dokumentacji 

medycznej oraz zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich i 

poczekalni dla pacjentów. Ponadto przeprowadzone prace 

podniosą atrakcyjności wizualną placówki, poprawią komfort i 

standard higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. Zadanie zbieżne z zadaniami gminy – zgodne z 

ustawą o działalności leczniczej. 

488 000,00 zł 

176.  
WZiSS 

B217TW 

Remont łazienki w grupie dziecięcej w Żłobku nr 18,  Al. 

Harcerzy Zatorowców 4. 

MZŻ Żłobek nr 18, Al. Harcerzy Zatorowców 4. 

Przedmiotem projektu jest remont łazienki w grupie dziecięcej 

działającej przy żłobku nr 18 w Łodzi Al. Harcerzy Zatorowców 4. 

P 

Planowane prace poprawią atrakcyjność placówki, wpłyną na 

komfort i jakość udzielanych usług społecznych. Ponadto 

zwiększy się standard higieniczny oraz bezpieczeństwo osób 

korzystających z placówki. Zadanie zbieżne z zadaniami 

własnymi gminy. 

25 000,00 zł 

177.  
WZiSS 

B251BD 

Zakup wyposażenia do Żłobka nr 27. 

ul. Franciszkańska 167/171. 

W ramach projektu przewidziany jest zakup wyposażenia do Żłobka 

nr 27. 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zabezpieczono 

środki wyłącznie  

na usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę na fakt, iż 

Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego 

Miasta sprawując opiekę nad blisko 2,5 tyś dzieci uważamy, że 

zakup zabawek dostosowanych do wieku dzieci w różnej grupie 

wiekowej do 3 lat podniesie komfort oraz pozytywnie wpłynie na 

10 000,00 zł 
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podopiecznych żłobka. 

178.  
WZiSS 

B279JM 

W DROGĘ - zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców 

DPS Dom Kombatanta. 

ul. Przyrodnicza 24/26. 

Zakup samochodu 7-osobowego, niezbędnego do przewozu 

mieszkańców DPS Dom Kombatanta. Dom w chwili obecnej nie 

posiada żadnego samochodu służbowego. Zakup nowego samochodu 

umożliwi integrację naszych seniorów ze środowiskiem 

zewnętrznym. Dzięki niemu będziemy mogli zabierać na imprezy czy 

też wycieczki naszych seniorów. Wielu z nich porusza się na wózkach 

inwalidzkich. Zakupiony zostanie taki samochód, który umożliwi 

przewóz wózków, a co za tym idzie da szansę mieszkańcom 

poruszającym się na wózkach na zwiedzenie nowych miejsc. 

Samochód jest niezbędny i na co dzień wykorzystywany będzie do 

przewozu mieszkańców na konsultacje lekarskie (kilkanaście w 

tygodniu). Średnia wieku mieszkańców - 86 lat. 

P 

Realizacja projektu jest zgodna z podstawowymi zadaniami domu 

pomocy społecznej, polegającymi na organizowaniu i 

umożliwianiu mieszkańcom pomocy w korzystaniu z 

przysługujących im ustawowych świadczeń zdrowotnych, jak 

również na zapewnieniu mieszkańcom organizacji świąt, 

uroczystości okazjonalnych oraz umożliwieniu udziału w 

imprezach kulturalnych i turystycznych. 

130 000,00 zł 

179.  
WZiSS 

B280JM 

WYPOSAŻENIE DPS Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 

24/26 w sprzęt rekreacyjny. 

ul. Przyrodnicza 24/26. 

Zakup i montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej, dostosowanych 

do wieku senioralnego. Zakup telewizorów LED 32 cale i 

wysięgników do montażu na ścianie - 20 sztuk. 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z zadaniami DPS polegającymi na 

świadczeniu usług wspomagających polegających m.in. na 

podnoszeniu poziomu sprawności i aktywizowaniu, a także na 

działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, 

w miarę jego możliwości, jak również na umożliwieniu 

zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych. 

38 300,00 zł 

180.  
WZiSS 

B301JM 

Plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa. 

ul. Dojazdowa. 

Celem jest stworzenie bezpiecznego i blisko położonego miejsca do 

zabawy dla dzieci z osiedla w okresie letnim i wakacyjnym (niektóre 

place zabaw w okresie wakacyjnym nie są udostępniane), a dla 

dorosłych miejsca do ćwiczeń fizycznych również na świeżym 

powietrzu podczas zabawy swoich podopiecznych. 

N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki 

Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi jest zmuszony do 

wydania negatywnej rekomendacji dla złożonego projektu. 

Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 204/14, w 

obrębie B-22, przy ul. Dojazdowej 5/7, jest co prawda własnością 

Miasta Łodzi, jednak decyzją Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 

grudnia 2016 została oddana w trwały zarząd Domowi Pomocy 

Społecznej „Pogodna Jesień" w Łodzi na cele związane z 

realizacją statutowych zadań Jednostki w zakresie pomocy 

społecznej. DPS „Pogodna Jesień" przeznaczony jest dla osób w 

podeszłym wieku, borykających się nader często z różnymi 

problemami zdrowotnymi oraz ceniących sobie ciszę i spokój. W 

związku z powyższym, w ocenie tut. Wydziału, projekt dotyczący 

wybudowania na jego terenie placu zabaw dla dzieci jest nie do 

pogodzenia z ustawowymi zadaniami domu pomocy społecznej, 

polegającymi przede wszystkim na zapewnieniu mieszkańcom 

podstawowych potrzeb bytowych i opiekuńczych. Pozytywna 

395 000,00 zł 
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rekomendacja projektu doprowadziłaby również do absurdalnej 

sytuacji, w której jego bezpośrednim wykonawcą zostałaby 

jednostka organizacyjna pomocy społecznej realizująca zadanie 

stojące w sprzeczności z jej statutową działalnością. 

181.  
WZiSS 

G011RO 

Remont łazienki. 

Żłobek 13, ul. St. Rogozińskiego 2. 

Łazienka młodszej grupy wymaga wyremontowania. Uwzględnione 

są w kosztorysie glazura oraz gres. W trakcie remontu dobrze byłoby 

zmodernizować instalację elektryczną i hydrauliczną. Nowe, 

wyremontowane pomieszczenie, w którym dzieci uczestniczą w 

czasie czynności pielęgnacyjnych wpłyną na ich bezpieczeństwo i 

komfort. 

P 

  

Planowane prace podniosą atrakcyjności placówki, podniosą 

standard higieniczny oraz bezpieczeństwo dzieci z niej 

korzystających. 

 27 000,00 zł  

182.  
WZiSS 

G012CH 

Wymiana podłóg w salach dziecięcych Żłobka nr 3. 

ul. Warneńczyka 5/17. 

Projekt polega na remoncie podłóg w żłobku. 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Lodzi zabezpieczono 

środki wyłącznie  

na usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę na fakt, iż 

Miejski  Zespół Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego 

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

Przeprowadzone prace podniosą atrakcyjności wizualną placówki, 

poprawią komfort i standard higieniczny oraz bezpieczeństwo 

osób z niej korzystających.  

 45 360,00 zł  

183.  
WZiSS 

G022CD 

Wyposażenie grup dziecięcych w obiekcie, Żłobek Nr 22, ul. 

Lelewela 11. 

Żłobek Nr 22, ul. Lelewela 11. 

Wyposażenie dwóch grup dziecięcych w zestawy mebli (szafki, 

regały, półki, biblioteczka) na pomoce edukacyjne. 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zabezpieczono 

środki wyłącznie na usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę 

na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek na 

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

uważamy, że zakup nowych mebli na pomoce edukacyjne 

podniesie komfort, estetykę oraz standard higieniczny  

w salach, w których przebywają mali Łodzianie. 

Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

 10 000,00 zł  

184.  
WZiSS 

G079CH 

"Zabawa na świeżym powietrzu to najlepsze lekarstwo". 

Ul. Rzgowska 281/289 

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu 

zabaw na terenie Instytutu "CZMP" dostosowanego do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami ruchowymi. Poprzedni plac 

zabaw został zdemontowany z uwagi na uszkodzenia urządzeń, które 

służyły pacjentom od prawie 20 lat. Projekt zakłada wykonanie 

N 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki 

Społecznej i Zieleni UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do VII edycji budżetu obywatelskiego. 

Wybudowanie nowego placu zabaw  dla pacjentów  Instytutu 

Centrum Zdrowia Matki Polki znacznie poprawi komfort dzieci 

przebywających nie rzadko na długotrwałym  leczeniu w 

310 000,00 zł 
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projektu, zakup i montaż wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw 

przeznaczonego dla dzieci składającego się z miękkiej powierzchni 

bezpiecznej dla dzieci, huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej 

itp. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i 

metalowych będzie posiadał wszystkie wymagane certyfikaty 

bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym 

Instytutu pomiędzy budynkami szpitalnymi. Będą mogli z niego 

korzystać Pacjenci przebywający w szpitalu pediatrycznym, dzieci 

korzystające z Zespołu Poradni Specjalistycznych oraz dzieci 

Pacjentek, które z uwagi na zagrożoną ciąże, bądź chorobę drugiego 

dziecka muszą pozostać w długim okresie czasu w szpitalu. 

Udostępniony teren ogrodu jest ogrodzony i bezpieczny. Plac zabaw 

będzie miejscem dla rodziców i dzieci w którym będą mogli spędzać 

wspólnie czas poza budynkiem Szpitala. 

Instytucie jak i ich opiekunów, którzy dzięki budowie nowego 

placu zabaw będą mogli miło spędzić czas z dziećmi na świeżym 

powietrzu a nie w sali szpitalnej. Jednakże zgodnie z Uchwałą 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) 

przedmiotowy projekt nie spełnia zapisów Uchwały nr VI/199/19 

Rady Miejskiej w Łodzi w § 2 pkt. 5. Mając powyższe na uwadze 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wydaje opinię 

negatywną w przedmiotowej sprawie. 

185.  
WZiSS 

G084CH 

Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS. 

3 DPS dla psychicznie chorych,  ul. Paradna 36. 

Realizacja projektu - doposażenie działu terapii zajęciowo-

rehabilitacyjnej w 3 DPS przy ul. Paradnej 36. 

Planowane jest przygotowanie miejsca, oraz zakup i montaż urządzeń 

do zajęć rehabilitacyjno -ruchowych. Powyższy sprzęt umożliwiłby 

rozszerzenie zakresu działań rehabilitacyjnych, w efekcie 

skuteczniejszą rehabilitację osób z dysfunkcjami ruchowymi, jak i 

samo przebywanie na świeży powietrzu korzystnie wpłynęłoby na 

samopoczucie mieszkańców. 

P 

Realizacja projektu jest zgodna z ustawowymi zadaniami domu 

pomocy społecznej. Zorganizowanie na terenie 3 Domu Pomocy 

Społecznej w Łodzi siłowni „na świeżym powietrzu" niewątpliwie 

poszerzy zakres działań rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz 

mieszkańców i pozytywnie wpłynie na ich ogólne samopoczucie. 

 50 000,00 zł  

186.  
WZiSS 

G096CH 

Rewitalizacja i modernizacja ogrodu w 3 DPS. 

3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36. 

Projekt ma na celu przystosowanie terenu ogrodowego dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz 

z dysfunkcjami ruchowymi. Utwardzenie terenu parkingowego 

wyeliminowałoby trudności w przetransportowaniu osób 

niepełnosprawnych do samochodów, po które przyjechały rodziny 

odwiedzające. 

P 

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 506) 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują 

sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 

opiekuńczych. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2019 

r. poz. 511) powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy 

społecznej. Realizacja projektu jest zgodna z ustawowymi 

zadaniami domu pomocy społecznej. Zmiana sposobu 

zagospodarowania terenu ogrodu 3 Domu Pomocy Społecznej w 

Łodzi poprzez budowę nowych alejek pozytywnie wpłynie 

szczególnie na tych mieszkańców Domu, którzy poruszają się na 

wózkach inwalidzkich. Zrealizowanie zadania wywiera również 

pozytywny wpływ na utrzymywanie i rozwijanie kontaktu 

100 000,00 zł 
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mieszkańców z ich rodzinami oraz społecznością lokalną. 

187.  
WZiSS 

G141CD 

Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne. 

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

Projekt zakłada: 

1. poradę lekarza rehabilitacji zakończoną wystawieniem zlecenia na 

konkretne zabiegi rehabilitacyjne, 

2. wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych, 

3. zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego. 

Pacjenci będą realizować zabiegi w Poradni Rehabilitacji przy ul. 

Felińskiego 7, gdzie już w chwili obecnej jesteśmy w stanie 

przeprowadzić całą gamę zabiegów rehabilitacyjnych, masaży czy 

innych form zajęć grupowych. Zapotrzebowanie społeczne na tego 

typu usługi jest bardzo duże i nieprzerwanie rośnie. Dlatego też, 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, chcemy objąć opieką 

rehabilitacyjną każdego mieszkańca Łodzi, który będzie chciał 

skorzystać z tego rodzaju usług a nie tylko pacjentów Miejskiego 

Centrum Medycznego „Górna" w Łodzi. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt, który rozszerza dostępność dla mieszkańców 

miasta do różnych form opieki rehabilitacyjnej. Proponowany 

projekt przewiduje zapewnienie dostępu mieszkańców do 

szerokiej gamy zabiegów rehabilitacyjnych, masaży oraz zajęć 

grupowych. Wobec dużego i rosnącego zapotrzebowania na tego 

rodzaju świadczenia, zwiększenie dostępności do opieki 

rehabilitacyjnej jest jak najbardziej uzasadnione. Uruchomienie 

projektu przyczyni się do poprawy zdrowia oraz umożliwi powrót 

do aktywności fizycznej i zawodowej mieszkańcom Łodzi. 

620 000,00 zł 

188.  
WZiSS 

G142RO 

Zmieniamy przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - III etap prac 

inwestycyjnych. 

Miejskie Centrum Medyczne „Górna", ul. Odrzańska 29. 

Planujemy dalszą przebudowę przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 

(zgodnie z wykonanymi wcześniej wielobranżowymi projektami 

budowlanymi), która będzie kontynuacją zmian infrastrukturalnych -

III etap prac, rozpoczętych w przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w 

latach 2018-2019. Inwestycja będzie dotyczyła przebudowy i 

poprawy stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych, 

gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz rehabilitacji. W ramach prac 

przearanżujemy układ gabinetów w poradni POZ oraz rehabilitacji. 

Zostaną wymienione drzwi, posadzki, wykończenie ścian. 

Przebudowana zostanie rejestracja z holem wejściowym. Wymieniona 

zostanie instalacja elektryczna (nowe punkty oświetlenia ledowego, 

oświetlenie ewakuacyjne i p.pożarowe), instalacja wodno-

kanalizacyjna oraz teletechniczna. Remont obejmie także 

pomieszczenia sanitarnohigieniczne, w tym toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych 

usług medycznych. Planowana inwestycja ma na celu 

zlikwidowanie barier architektonicznych poprzez przebudowę 

rejestracji z holem wejściowym. Remont obejmie  

również pomieszczenia sanitarno-higieniczne w tym toalety dla 

osób niepełnosprawnych. Zmodernizowane zostaną ciągi 

komunikacyjne, gabinety lekarskie oraz poradnia rehabilitacyjna. 

Ponadto przeprowadzone prace podniosą atrakcyjności i poprawią 

standard higieniczny placówki oraz dostępność usług jednostki dla 

osób niepełnosprawnych. Planowana obecnie inwestycja stanowi 

finalny etap kompleksowej modernizacji placówki w zakresie 

robót budowlanych. 

500 000,00 zł 

189.  
WZiSS 

G143RO 

Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni 

położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 

6. 

Miejskie Centrum Medyczne „Górna", ul. Cieszkowskiego 6. 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja poradni 

położniczo - ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych 

usług medycznych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 

prace budowlane polegające min. na przebudowie pomieszczeń 

poradni, wymianie armatury, oświetlenia oraz instalacji wodno-

420 000,00 zł 
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6. 

Projekt obejmie: opracowanie koncepcji organizacyjnej i układu 

funkcjonalnego w ramach istniejącej poradni, opracowanie 

dokumentacji projektowej, kosztorysowej i wizualnej. W ramach prac 

budowlanych przewidujemy przebudowę poradni, wymianę armatury, 

oświetlenia, instalacji wodno -kanalizacyjnej i pomalowanie 

gabinetów. Poradnia zostanie doposażona w meble i sprzęt medyczny. 

W ramach doposażenia w sprzęt medyczny planujemy zarówno 

wymianę istniejącego, jak również zakup nowych urządzeń. 

kanalizacyjnej. Przeprowadzone prace podniosą atrakcyjność i 

poprawią standard higieniczny przychodni.   

190.  
WZiSS 

G144CH 

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych 

i węzłów sanitarnych w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170. 

Miejskie Centrum Medyczne „Górna", ul. Rzgowska 170. 

Projekt zakłada: 

1) przygotowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na 

zaproponowanie najbardziej korzystnych rozwiązań budowlanych, 

funkcjonalnych i estetycznych. Przygotowanie dokumentacji 

kosztorysowej i innych opracowań dla uzyskania wymaganych 

pozwoleń. 

2) przeprowadzenie prac inwestycyjnych w zakresie głównej klatki 

schodowej i/lub bocznej. 

W ramach projektu schody zostaną obłożone materiałem 

antypoślizgowym, zostaną zamontowane nowe, estetyczne i 

bezpieczne balustrady. Punkty oświetlenia zostaną wymienione na 

nowe, ledowe wraz z niezbędną przebudową instalacji elektrycznej. 

Ściany i sufity klatek schodowych, holu wejściowego, korytarzy i 

poczekalni będą pomalowane, dodatkowo w korytarzach wymienimy 

wykładziny posadzkowe. Remont obejmie także pomieszczenia 

sanitarno-higieniczne, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi dąży do 

systematycznego  

i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług medycznych. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace inwestycyjne w 

zakresie głównej klatki schodowej i bocznej. Remont obejmie 

również pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Przeprowadzone 

prace podniosą atrakcyjność budynku Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” oraz poprawią standard higieniczny 

przychodni. Zadanie jest zbieżne z zadaniami własnymi gminy.   

730 000,00 zł 

191.  
WZiSS 

G151CD 

Kobiety Nowej Ery Dbają o Zdrowie i Urodę 

Przychodnia Lecznicza ul. Lecznicza 6. 

Nasz program będzie wsparciem w edukacji zdrowotnej dla kobiet 50 

plus, a też dla kobiet poza tą grupą wiekową. Zależy nam, żeby panie, 

które zgłoszą się do programu skorzystały z porad lekarzy 

specjalistów, dietetyka, stylistki, psychologa, masażu, kosmetologa, a 

także skorzystały z zajęć aktywności ruchowej. Taki dzień pokaże 

kobietom jak holistycznie zadbać o siebie. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt, który jest kompleksowym programem działań 

kobiet zamieszkujących w Łodzi, w szczególności kobiet w wieku 

50+. Proponowany projekt przewiduje udostępnienie szeregu 

dodatkowych specjalistycznych konsultacji lekarskich (różne 

specjalności: urologia, laryngologia, podologia, okulistyka, 

neurologia, dermatologia, ednokrynologia), a także porad 

dietetyka, psychologa, masażu, kosmetologa. Ponadto pacjentki 

będą mogły uczestniczyć w zajęciach wspomagających rozwój 

osobisty, edukacji zdrowotnej oraz zajęciach aktywności 

ruchowej. Jest to projekt cenny ze względów ze profilaktycznych i 

przyczyni się do poprawy zdrowia i świadomości zdrowotnej 

317 250,00 zł 
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mieszkańców Łodzi. 

192.  
WZiSS 

G231CD 

10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z 

hospicjum. 

Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla 

Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87. 

Hospicjum stacjonarne dla dzieci nazywane jest Pałacem. Mieszkają 

w nim Księżniczki i Książęta -nieuleczalnie chore dzieci, które 

właśnie tutaj znalazły dom. Rocznie Pałac ma około 30 mieszkańców, 

a jednocześnie może w nim przebywać 11 dzieci. Niektóre są tutaj na 

dłużej, a inne tylko na chwilę. Nie ma to znaczenia, bo każda chwila 

życia jest dla nich na wagę złota. Z bardzo ważnych przyczyn nie 

mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. Dlatego przygotowano dla nich 

piękne komnaty z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też 

ukochanych opiekunów (ciocie i wujków), którzy tulą, całują bose 

stopki, czytają bajki. Zastępują rodziców. Zadaniem opiekunów jest 

wykonywanie zwyczajnych, codziennych czynności pielęgnacyjnych i 

opiekuńczych. Dbają, by Książęta były najedzone, wykąpane, ubrane 

w ulubione piżamki i bluzeczki. Zabierają na spacery, opowiadają 

wesołe historie, śpiewają kołysanki, gdy trudno zasnąć. Ponieważ 

mieszkańcy Pałacu mają też swoje specjalne potrzeby, opiekunowie 

potrafią obsłużyć prosty sprzęt medyczny i wspierać rehabilitację 

maluchów. Są bardzo uważni na wszelkie oznaki pogarszania się 

stanu zdrowia i potrafią na nie odpowiednio zareagować. Obecność 

opiekunów odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje 

dzieckiem. Nie jest jedynie pacjentem. Takiej cudownej opieki nie 

może im zabraknąć! Dlatego w ramach zadania należy zapewnić 

dyżur minimum jednej osoby przez 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu. 

P 

Projekt jest godny poparcia, gdyż służy podniesieniu jakości 

opieki dla podopiecznych Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci 

poprzez zapewnienie możliwości stałego przebywania opiekunów 

z dziećmi. Zatrudnienie opiekunek sprzyja zapewnieniu chorym 

dzieciom najlepszych, domowych i czułych warunków pobytu w 

hospicjum. Zadanie to było realizowane już w ramach 

poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. 

160 000,00 zł 

193.  
WZiSS 

G323CD 

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i 

zabiegowych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109 - II etap 

prac inwestycyjnych. 

Miejskie Centrum Medyczne „Górna", ul. Tatrzańska 109. 

Projekt przewiduje poprawę stanu sanitarno - higienicznego 

gabinetów lekarskich i zabiegowych w zakresie: malowanie 

gabinetów, wymiana fartuchów przy umywalkach, wymiana armatury 

sanitarnej wraz z podłączeniami oraz niezbędną przebudową instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, wymiana wykładziny podłogowej, montaż 

nowych ledowych opraw oświetleniowych wraz z wymianą osprzętu 

(kontakty, gniazdka) oraz przebudową instalacji elektrycznej w 

niezbędnym zakresie. 

P 

Miejskie Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych 

usług medycznych. W ramach projektu planowana jest poprawa 

stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych 

w zakresie malowania gabinetów, wymienione zostaną fartuchy 

przy umywalkach oraz armatura sanitarna wraz z niezbędną 

przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymienione zostaną 

wykładziny podłogowe, zamontowane zostaną ledowe oprawy 

oświetleniowe wraz z wymianą osprzętu Przebudowie ulegnie 

również instalacja elektryczna w niezbędnym zakresie. 

Przeprowadzone prace podniosą atrakcyjność budynku Miejskiego 

Centrum Medycznego „Górna” oraz poprawią standard 

620 000,00 zł 
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higieniczny przychodni.  

Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy.   

194.  
WZiSS 

P020RS 

Remont pomieszczeń w budynku Żłobka nr 28. 

Złobek nr 28,  Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 102. 

Naprawa ścian i sufitów wraz z malowaniem. Naprawa parkietu- 

cyklinowanie, uzupełnianie ubytków i malowanie (lakierowanie). 

P 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżącą 

działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zabezpieczono 

środki wyłącznie na usuwanie bieżących awarii. Zwracając uwagę 

na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 30 placówek na 

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

uważamy, że remont pomieszczeń w żłobku podniesie komfort, 

estetykę oraz standard higieniczny w salach, w których 

przebywają dzieci. Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

 15 927,00 zł  

195.  
WZiSS 

P062KR 

Kolorowa kraina malucha- zakup wyposażenia i zabawek w 

żłobku nr 26. 

Żłobek nr 26, ul. Sprinterów 11. 

Projekt polega na zakupie wyposażenia m.in. Zabawek do żłobka nr 

26 przy ul. Sprinterów 11. 

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 tys. dzieci 

uważamy, że zakup nowego wyposażenia mi.in. zabawek 

dostosowanych dla dzieci do lat 3 znacznie podniesie komfort oraz 

uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w żłobku. 

   8 000,00 zł  

196.  
WZiSS 

P063KR 

Remont toalety w żłobku nr 26. 

Żłobek nr 26, ul. Sprinterów 11. 

Projekt polega na kompleksowym remoncie toalety dla pracowników 

oraz rodziców w żłobku nr 26 przy ul. Sprinterów 11. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję 

zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2019/2020. W ramach środków finansowych przeznaczonych na 

bieżącą działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi 

zabezpieczono środki wyłącznie  na usuwanie bieżących awarii. 

Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski Zespół Żłobków posiada 30 

placówek na terenie całego Miasta sprawując opiekę nad blisko 

2,5 tys. dzieci uważamy, że remont toalety w żłobku podniesie 

komfort, estetykę oraz standard higieniczny w placówce. Zadanie 

zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

   8 000,00 zł  

197.  
WZiSS 

P127SP 

Mural dla seniorek, czyli wprowadzamy sztukę na 

wyremontowany dziedziniec 2-go Domu Pomocy Społecznej na 

Polesiu. 

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32. 

Celem projektu jest wykonanie elewacji ( na zewnątrz) klatki 

ewaukacyjnej - sąsiadującej z dziedzińcem Domu - "Muralu" - czyli 

P 

Celem projektu jest wykonanie elewacji ( na zewnątrz) klatki 

ewaukacyjnej - sąsiadującej z dziedzińcem Domu - "Muralu" - 

czyli wielkoformatowego obrazu lub grafiki, które w sposób 

istotny ożwiłyby dziedziniec Domu - naszych Mieszkanek, a także 

jego wizerunek dla mieszkających tutaj Seniorek wraz z 

 

         22 000,00 zł 
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wielkoformatowego obrazu lub grafiki, które w sposób istotny 

ożwiłyby dziedziniec Domu - naszych Mieszkanek, a także jego 

wizerunek dla mieszkających tutaj Seniorek wraz z odwiedzającymi 

je rodzinami i znajomymi. 

odwiedzającymi je rodzinami i znajomymi. 

198.  
WZiSS 

P128SP 

Remont oddziału dla Mieszkanek 2-go Domu Pomocy Społecznej 

na Starym Polesiu - Pomagajmy. 

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32. 

Celem projektu jest wyremontowanie przestrzeni jednego z 

oddziałów, na którym żyją i funkcjonują Mieszkanki naszego DPS-u 

na Starym Polesiu. W założeniu jest odmalowanie sal mieszkalnych, 

jadalni oddziałowej , wspólnego korytarza (ścieżki komunikacyjnej 

oddziału) oraz kuchni oddziałowej, gdzie wydawane są posiłki. 

Ponadto zakładamy zmianę nawierzchni w salach mieszkalnych na 

estetyczną i łatwą do utrzymania w czystości- wykładzinę PCV, 

remont istniejących i wymagających już remontu sufitów 

podwieszanych, remont kuchenki oddziału, a także dostosowanie 

instalacji elektrycznej do planowanych zmian w przebiegu remontu 

oddziału części z całej istniejącej tam sieci. W ostatnim etapie mógłby 

nastąpić montaż odbojnic/ odbojów ochronnych. 

P 

Realizacja projektu jest zgodna z ustawowymi zadaniami domu 

pomocy społecznej. Remont 3. Oddziału 2. Domu Pomocy 

Społecznej w Łodzi pozytywnie wpłynie na samopoczucie i 

komfort życia zamieszkujących go Mieszkanek, tym bardziej, iż w 

latach 2017-2018 poczyniono już nakłady w zakresie remontu 

pozostałych Oddziałów mieszkalnych Jednostki. 

123 000,00 zł 

199.  
WZiSS 

P271ZM 

Zakup przenośnego aparatu do ultradźwięków do gabinetu 

fizjoterpaii dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II przy ul. 

Krzemienieckiej 7/9. 

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

Krzemieniecka 7/9. 

Zakup tego urządzenia poszerzy ofertę zabiegów jaką dysponuje nasz 

gabinet fizjoterapii o możliwość prowadzenia profesjonalnych 

zabiegów ultradźwiękami w celu leczenia wielu schorzeń jakie 

występują u osób w podeszłym wieku . Główne wskazania do terapii 

ultradźwiękowej: Leczenie schorzeń układu ruchowego, którym 

towarzyszą problemy bólowe, Rwa kulszowa, Wiele innych rodzajów 

zapalenia nerwów, Terapia zwapnień okołostawowych, Choroba 

Duplay'a, Choroba Dupytren'a, Leczenie krwiaków, Blizn, Zapalenia 

ścięgien, Przykurczę mięśniowe. W tego rodzaju terapii, ultradźwięki 

wytwarzane są sztucznie poprzez wykorzystanie właściwości 

kryształów mineralnych, które rozszerzają się i kurczą podczas 

poddawania ich działaniu pola elektrycznego. Napromieniowanie 

ultradźwiękowe generuje wibracje, a co za tym idzie powoduje mikro-

masaż głębokich tkanek oraz efekt termiczny. Interakcja 

ultradźwięków z tkankami generuje mechaniczne, chemiczne, 

termiczne oraz przeciwbólowe efekty. Terapia ultradźwiękowa 

wskazana jest w leczeniu przeciwbólowym, do relaksacji skurczonych 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z ustawowymi zadaniami DPS. 

Zakup profesjonalnego, przenośnego aparatu do ultradźwięków 

poszerzy zakres zabiegów oferowanych przez gabinet fizjoterapii 

DPS „Włókniarz" pozytywnie wpływając na jakość życia 

mieszkańców Domu borykających się ze schorzeniami układu 

ruchowego, charakterystycznymi dla osób w podeszłym wieku. 

   8 000,00 zł  
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mięśni oraz w działaniach mających na celu poprawić trofizm i 

przeciwdziałanie zwłóknieniu mięśni. 

200.  
WZiSS 

P272ZM 

Zakup wyposażenia do sali ćwiczeń dla DPS "Włókniarz" im. 

Jana Pawła II. 

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

Krzemieniecka 7/9. 

Nowe wyposażenie tj. urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu- 

zastępujące UGUL, stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektryczną 

regulacją wysokości leżyska, cykloergometr będą znajdować się w 

sali ćwiczeń znajdującej się obok gabinetu fizykoterapii w Domu 

Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. 

Krzemienieckiej 7/9. Zakup w/w wyposażenia do sali ćwiczeń 

umożliwi poszerzenie oferowanych zabiegów fizykoterapeutycznych 

o możliwość prowadzenia profesjonalnych zabiegów, ćwiczeń i 

gimnastyki w celu leczniczego usprawniania schorzeń narządów 

ruchu w szczególności przy dolegliwościach ortopedycznych, 

reumatoidalnych i neurologicznych- które bardzo często występują u 

osób w podeszłym wieku. 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z ustawowymi zadaniami DPS. 

Zakup wyposażenia poszerzy zakres zabiegów oferowanych przez 

gabinet fizykoterapii DPS „Włókniarz" pozytywnie wpływając na 

jakość życia mieszkańców Domu borykających się ze 

schorzeniami układu ruchowego, charakterystycznymi dla osób w 

podeszłym wieku. 

 19 500,00 zł  

201.  
WZiSS 

P273ZM 

Zakup ławek ogrodowych do parku znajdującego się na terenie 

DPS "Włókniarz: im. Jana Pawłą II, przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 

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

Krzemieniecka 7/9. 

Będą to ławki 4-osobowe, z drewnianym siedziskiem, 

podłokietnikiami po obydwóch stronach ławki i stalowym lub 

żeliwnym stelażem. Zakup nowych ławek, które zostaną ustawione 

wzdłuż alejek spacerowych w parku znajdującym się na terenie DPS 

„Włókniarz" zachęci naszych mieszkańców do częstszego korzystania 

ze spacerów , zabezpieczy możliwość odpoczynku podczas tych 

spacerów i wpłynie korzystnie na zintensyfikowanie aktywności oraz 

częstotliwości wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakupione ławki 

będą również wykorzystywane podczas imprez integracyjnych 

odbywających się w okresie wiosenno-letnim na terenie parku w DPS 

„Włókniarz". Obecnie posiadane przez nas ławki są bardzo zużyte 

(mają zdeformowane siedziska) a ich stelaże są mocno skorodowane.  

Nowe ławki zostaną ustawione na terenie parku w DPS „Włókniarz" i 

dostępne będą dla mieszkańców domu, odwiedzających ich bliskich, 

jak również dla uczestników Domu Dziennego Pobytu oraz 

mieszkańców sąsiadujących osiedli, którzy chcieliby wypocząć w 

cieni rosnących na terenie tego parku brzóz. 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z ustawowymi zadaniami Miasta 

polegającymi na podejmowaniu działań mających na celu rozwój 

infrastruktury domów pomocy społecznej oraz zadaniami DPS 

polegającymi na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu 

mieszkańców domu, jak również stymulowaniu nawiązywania, 

utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością 

lokalną. Doposażenie znajdującego się na terenie DPS 

„Włókniarz" w Łodzi parku w nowe ławki pozytywnie wpłynie na 

poziom integracji mieszkańców Domu z ich rodzinami i 

mieszkańcami sąsiadujących osiedli oraz na podnoszenie 

sprawności mieszkańców placówki i ich usamodzielnianie w 

miarę ich możliwości. 

 15 000,00 zł  
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202.  
WZiSS 

P274ZM 

Zakup aparatu do magnetoterapii z przeznaczeniem do gabinetu 

fizjoterapii dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II przy ul. 

Krzemienieckiej 7/9. 

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

Krzemieniecka 7/9. 

Aparat do magnetoterapii to zaawansowane urządzenie do 

profesjonalnej terapii polem magnetycznym, które przyczynia się do 

normalizacji potencjału spoczynkowego błony śluzowej. Co więcej, 

poprawia dynamikę jonów przechodzących przez wspomnianą błonę. 

Zwiększa także zdolność komórek do wykorzystania tleniu. 

Pozytywnie wpływa na przemiany energetyczne w organizmie. 

Można więc wyróżnić następujące efekty leczenia polem 

magnetycznym: poprawia ukrwienie, wzmacnia układ 

odpornościowy, zmniejsza obrzęk, działa przeciwzapalnie, działa 

przeciwbólowe, przyspiesza leczenie złamań, leczy ubytki tkanki 

kostnej spowodowane osteoporozą, wpływa na szybsze i bardziej 

efektywne leczenie stawów, poprawia regenerację tkanek miękkich, 

redukuje napięcie mięśniowe, regeneruje tkankę nerwową. Zakup 

tego urządzenia poszerzy ofertę zabiegów jaką dysponuje nasz 

gabinet fizjoterapii o możliwość prowadzenia profesjonalnych 

zabiegów polem magnetycznym w celu leczenia wielu schorzeń jakie 

występują u osób w podeszłym wieku . 

P 

Realizacja zadania jest zgodna z ustawowymi zadaniami DPS. 

Zakup wyposażenia poszerzy zakres zabiegów oferowanych przez 

gabinet fizjooterapii DPS „Włókniarz" pozytywnie wpływając na 

jakość życia mieszkańców Domu borykających się ze 

schorzeniami układu ruchowego, charakterystycznymi dla osób w 

podeszłym wieku. 

 14 000,00 zł  

203.  
WZiSS 

P275ZM 

Zakup aparatu do drenażu limfatycznego ( do presoterapii) do 

gabinetu fizjoterapii dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła przy 

ul. Krzemienieckiej 7/9. 

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

Krzemieniecka 7/9. 

Głównym celem wykonywania masażu limfatycznego jest pobudzenie 

przepływu krwi i limfy w organizmie oraz przyspieszenie usuwania 

toksyn z organizmu. W związku z tym aparat do presoterapii 

stosujemy w następujących przypadkach: obrzęk kończyn, tzw. 

„ciężkie nogi", niedowład kończyn, drętwienie przewlekła choroba 

żył, zakrzepica żył głębokich, żylaki reumatoidalne zapalenie stawów 

otyłość i cellulit stres, bezsenność przemęczenie, zakwasy. Zakup 

tego urządzenia poszerzy ofertę zabiegów jaką dysponuje nasz 

gabinet fizjoterapii o możliwość prowadzenia profesjonalnych 

zabiegów w celu leczniczego usprawnienia schorzeń narządów ruchu 

w szczególności przy dolegliwościach ortopedycznych , 

reumatoidalnych i neurologicznych - co wpłynie korzystnie na 

aktywności naszych mieszkańców , którzy ze względu na wiek i 

choroby mając oraz większe problemy z samodzielnym poruszaniem 

  

P 

Realizacja zadania jest zgodna z ustawowymi zadaniami DPS. 

Zakup wyposażenia poszerzy zakres zabiegów oferowanych przez 

gabinet fizjoterapii DPS „Włókniarz" pozytywnie wpływając na 

jakość życia mieszkańców Domu borykających się z 

dolegliwościami ortopedycznymi, reumatoidalnymi oraz 

neurologicznymi, charakterystycznymi dla osób w podeszłym 

wieku. 

          23 000,00 zł  
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się. 

204.  
WZiSS 

P278RS 

Rehabilituj się i żyj zdrowo. 

ul. Maratońska 71. 

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą chorobą stawów i 

najczęstszą przyczyną inwalidztwa. Zmiana trybu życia na siedzący 

powiązana jest ze zwiększeniem częstości występowania choroby 

zwyrodnieniowej stawów, obejmującej najczęściej stawy kolanowe, 

biodrowe oraz kręgosłup szyjny i lędźwiowy. Ból w kręgosłupie 

lędźwiowym to najczęstsza z dolegliwości związanych z 

zaburzeniami struktury i funkcji narządu ruchu. Projekt oferuje 

znaczące zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych w 

zakresie zmniejszania negatywnych skutków urazów i wad 

powodujących istotne ograniczenia w funkcjonowaniu zawodowym i 

społecznym. Projekt obejmuje świadczenia w zakresie wizyt u lekarza 

rehabilitacji oraz świadczenia w zakresie kinezyterapii i fizykoterapii. 

Oferent dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i dostępem do 

kadry. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt, który rozszerza dostępność dla mieszkańców 

miasta do różnych form opieki rehabilitacyjnej w zakresie 

kinezyterapii i fizykoterapii. Proponowany projekt przyczyni się 

do zwiększenia dostępności do usług rehabilitacyjnych w zakresie 

zmniejszania negatywnych skutków urazów i wad powodujących 

ograniczenia w funkcjonowaniu zawodowym i społecznym. 

Wobec dużego i rosnącego zapotrzebowania na tego rodzaju 

świadczenia, zwiększenie dostępności do opieki rehabilitacyjnej 

jest jak najbardziej uzasadnione. Uruchomienie projektu umożliwi 

również powrót do aktywności fizycznej i zawodowej 

mieszkańcom Łodzi. 

310 000,00 zł 

205.  
WZiSS 

P280MM 

Osiedle Montwiłła Mireckiego - dostęp do badań. 

ul. Srebrzyńska 75. 

Projekt skupia się na zaoferowaniu mieszkańcom Osiedla im. Józefa 

Montwiłła - Mireckiego szybkiego i efektywnego dostępu do badań 

ultrasonograficznych oraz na stworzeniu możliwości szybkiego 

skorzystania z wizyty u tych lekarzy specjalistów, do których są 

największe kolejki oczekujących w ramach NFZ. Byliby to lekarze 

endokrynolog, kardiolog oraz diabetolog. Projekt ten przyczyniłby się 

w ten sposób do znacznego złagodzenia problemu społecznego, 

którym jest niska dostępność do lekarzy specjalistów. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt, który rozszerza dostępność dla mieszkańców 

miasta  do specjalistycznych konsultacji lekarskich. Proponowany 

projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności w zakresie 

konsultacji lekarza endokrynologa, kardiologa i diabetologa wraz 

z badaniami ultrasonograficznymi. Są to specjalizacji lekarzy, do 

których są znaczne kolejki oczekujących pacjentów. Wobec 

dużego zapotrzebowania pacjentów na tego rodzaju świadczenia, 

zwiększenie ich dostępności jest jak najbardziej uzasadnione. 

312 000,00 zł 

206.  
WZiSS 

P283ZL 

Złotno - dostęp do badań. 

ul. Garnizonowa 39. 

Projekt skupia się na zaoferowaniu mieszkańcom Osiedla Złotno 

szybkiego i efektywnego dostępu do badań ultrasonograficznych oraz 

na stworzeniu możliwości szybkiego skorzystania z wizyty u tych 

lekarzy specjalistów, do których są największe kolejki oczekujących 

w ramach NFZ. Byliby to lekarze endokrynolog, kardiolog oraz 

diabetolog. Projekt ten przyczyniłby się w ten sposób do znacznego 

złagodzenia problemu społecznego, którym jest niska dostępność do 

lekarzy specjalistów. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt, który rozszerza dostępność dla mieszkańców 

miasta do specjalistycznych konsultacji lekarskich. Proponowany 

projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności w zakresie 

konsultacji lekarza endokrynologa, kardiologa i diabetologa wraz 

z badaniami ultrasonograficznymi. Są to specjalizacji lekarzy, do 

których są znaczne kolejki oczekujących pacjentów. Wobec 

dużego zapotrzebowania pacjentów na tego rodzaju świadczenia, 

zwiększenie ich dostępności jest jak najbardziej uzasadnione. 

312 000,00 zł 



75 
 

207.  
WZiSS 

P284KO 

Leczmy się na Kozinach!. 

ul. Kasprzaka 27. 

Projekt skupia się na zaoferowaniu mieszkańcom Kozin szybkiego i 

efektywnego dostępu do badań ultrasonograficznych oraz usług 

rehabilitacyjnych oraz na stworzeniu możliwości szybkiego 

skorzystania z wizyty u tych lekarzy specjalistów, do których są 

największe kolejki oczekujących w ramach NFZ. Byliby to lekarze 

endokrynolog, kardiolog oraz diabetolog. Projekt ten przyczyniłby się 

w ten sposób do znacznego złagodzenia problemu społecznego, 

którym jest niska dostępność do lekarzy specjalistów. Projekt oferuje 

znaczące zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych w 

zakresie zmniejszania negatywnych skutków urazów i wad 

powodujących istotne ograniczenia w funkcjonowaniu zawodowym i 

społecznym. Oferent dysponuje pomieszczeniami i dostępem do 

specjalistów 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt, który rozszerza dostępność dla mieszkańców 

miasta  specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz usług w 

zakresie rehabilitacji. Proponowany projekt przyczyni się do 

zwiększenia dostępności w zakresie konsultacji lekarza 

endokrynologa, kardiologa i diabetologa wraz z badaniami 

ultrasonograficznymi. Są to specjalizacji lekarzy, do których są 

znaczne kolejki oczekujących pacjentów. Ponadto zapewniony 

zostanie dostęp do opieki rehabilitacyjnej w zakresie kinezyterapii 

i fizykoterapii. Pacjenci z rozmaitymi urazami i wadami doznają 

ograniczeń  

w funkcjonowaniu zawodowym i społecznym. Na tego rodzaju 

usługi również występuje duże zapotrzebowanie wśród 

mieszkańców. Wobec powyższego, zwiększenie dostępności tego 

rodzaju świadczeń jest jak najbardziej uzasadnione. 

432 000,00 zł 

208.  
WZiSS 

P285SP 

Zdrowie i aktywność dla całej rodziny. 

ul. Gdańska 83, ul. Andrzeja Struga 86. 

Projekt przewiduje następujące rodzaje aktywności ruchowej: 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Wyrabianie prawidłowych 

nawyków ruchowych, Zapobieganie powstawaniu wad postawy, 

korygowanie istniejących wad postawy. Aktywizacja ruchowa u 

dzieci z deficytami codziennej aktywności fizycznej Gimnastyka osób 

aktywnych zawodowo. Oferta działań usprawniających ruchowo dla 

osób pracujących w celu podniesienia jakości aktywności zawodowej 

w aspekcie zdrowotnym. Przewidujemy usprawnianie i rehabilitację 

we wczesnych stadiach zwyrodnień narządu ruchu w celu utrzymania 

ogólnej sprawności fizycznej a także działania profilaktyczne w 

zespołach bólowych kręgosłupa w formie instruktażu ćwiczeń 

Aktywizacja 60+. Oferta zajęć poprawiających sprawność ruchową 

dla osób 60+, kreujących właściwe umiejętności w obszarze 

zdrowego i higienicznego stylu życia. Oferujemy zajęcia 

poprawiające ruchomość w stawach, wzmacniające mięśnie i 

zmniejszające dolegliwości bólowe. Oferent dysponuje odpowiednimi 

pomieszczeniami. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt, który zwiększa dostęp mieszkańców miasta do 

różnych form zajęć rehabilitacyjnych  

i usprawniających. Projekt jest kierowany do różnych grup 

wiekowych – dzieci, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów 

60+. Proponowany projekt przyczyni się do zwiększenia oferty 

zajęć zapobiegających wadom postawy u dzieci, jak  

i zwiększenia dostępności usług rehabilitacyjnych 

zmniejszających negatywne skutki urazów i wad powodujących 

ograniczenia w funkcjonowaniu zawodowym  

i społecznym osób dorosłych, aktywnych zawodowo oraz 

seniorów. Wobec dużego zapotrzebowania na tego rodzaju zajęcia 

i świadczenia, zwiększenie dostępności do nich wydaje się 

uzasadnione. Uruchomienie projektu przyczyni się do poprawy 

stanu zdrowia mieszkańców Łodzi. 

1 048 100,00 zł 
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209.  
WZiSS 

P291SP 

Zakup mebli do sali dziecięcej w Żłobku nr 30. 

Żłobek nr 30, ul. Łąkowa 1. 

Wyposażenie Sali dziecięcej w zestaw meblowy z wykorzystaniem na 

zabawki i pomoce dydaktyczne. 

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 zakup nowych mebli na zabawki i pomoce 

dydaktyczne podniesie komfort, estetykę oraz standard 

higieniczny w salach, w których przebywają maii Łodzianie. 

   4 358,90 zł  

210.  
WZiSS 

W052SW 

Widzew - bezpłatne i bez skierowania badania, konsultacje i 

rehabilitacja. 

al. Piłsudskiego 157. 

Pacjent odbędzie 10 cykli zabiegów rehabilitacyjnych (masaż, 

fizykoterapia, ćwiczenia, wirówki). Każdy pacjent przebadany 

zostanie wcześniej przez lekarza rehabilitacji. Specjalista urolog 

zbada pacjenta, wykona u niego 2 badania: usg prostaty i usg układu 

moczowego oraz udzieli wskazówek odnośnie profilaktyki i leczenia. 

Podolog zaopiekuje się chorą stopą pacjenta - modzele, brodawki, 

wrastające paznokcie, grzybica paznokci (po zaświadczeniu od 

dermatologa). Lekarze okuliści wykonają pełne badania okulistyczne: 

ostrość, wzroku, dno oka, ciśnienie śródgałkowe. Pacjenci z 

dolegliwościami stawowymi wykonane będą mieć jedno usg stawu 

(łokciowy, barkowy, kolanowy lub skokowy). Badanie 

densytometryczne określa gęstość kości. Przeznaczone jest głównie 

dla kobiet w okresie menopauzy lub starszych, a także dla osób 

zagrożonych osteoporozą. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt. Podobne zadania były już realizowane w 

poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego i cieszyły się 

dużym zainteresowaniem mieszkańców Łodzi. Projekt rozszerza 

dostępność dla mieszkańców miasta rehabilitacji oraz 

specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich. Proponowany 

projekt przewiduje udostępnienie dla mieszkańców miasta 

dodatkowych konsultacji z dziedziny rehabilitacji i urologii, 

badania usg, okulistyczne i densytometryczne oraz zabiegi 

podologiczne. Ponadto zapewniony zostanie dostęp do opieki 

rehabilitacyjnej. Na tego rodzaju usługi również występuje duże 

zapotrzebowanie wśród mieszkańców. Wobec powyższego, 

zwiększenie dostępności tego rodzaju świadczeń jest jak 

najbardziej uzasadnione. Realizacja projektu przyczyni się do 

poprawy zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkańców Łodzi, 

w tym w dużej części seniorów. 

423 000,00 zł 

211.  
WZiSS 

W054WW 

Głosujemy za odnowieniem Przychodni „Batory" ul. Sacharowa 

21a - w estetycznym otoczeniu przyjemniej się leczyć. 

ul. Sacharowa 21a. 

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. Częściowego remontu wymaga poz dla dorosłych, poradnia 

dla dzieci zdrowych oraz poradnia dla dzieci chorych. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020. 

Zadania Miejskie Centrum Medyczne „Widzew" dąży do 

systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych 

usług medycznych. Przeprowadzone prace remontowe podniosą 

atrakcyjność wnętrza budynku, poprawią standard higieniczny 

oraz bezpieczeństwo osób korzystających z usług Miejskiego 

Centrum Medycznego „Widzew". Zadanie zbieżne z zadaniami 

własnymi gminy. 

163 000,00 zł  
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212.  
WZiSS 

W057SW 

Zakup kociołka warzelnego do kuchni Żłobka nr 7 przy ul. 

Szpitalnej 11. 

Żłobek 7, ul. Szpitalna 11. 

Zakup kociołka warzelnego do kuchni Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 

11. 

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 tys. dzieci 

uważamy, że zakup nowego kociołka warzelnego poprawi 

komfort oraz standard higieniczny w kuchni, z której korzystają 

mali Łodzianie. 

13 000,00 zł 

213.  
WZiSS 

W085WW 

Zakup kreatywnych zabawek edukacyjnych dla małych dzieci. 

Żłobek 29, ul. Gogola 9. 

Zakup zabawek pozwoli na uatrakcyjnienie pobytu małych dzieci w 

żłobku. 

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 tys. dzieci 

uważamy, że zakup nowych zabawek dostosowanych dla dzieci do 

lat 3 wpłynie na prawidłową integrację sensoryczną  oraz znacznie 

uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w żłobku. 

5 000,00 zł 

214.  
WZiSS 

W099SW 

Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego 

im. dr Karola Jonschera. 

Szpital im. dr K. Jonschera, ul. Milionowa 14. 

Projekt dotyczy zakupu ambulansu typu C (transportowego) na 

potrzeby zespołów wyjazdowych działających w ramach Szpitalnego 

Miejskiego Centrum Medycznego im dr K. Jonschera w Łodzi. MCM 

zapewnia pacjentom transport międzyszpitalny, który służy 

zachowaniu ciągłości leczenia. Ambulans transportowy służy także do 

transportu domowego. Aktualny tabor MCM stanowią 2 wieloletnie, 

intensywnie eksploatowane ambulanse, które wymagają coraz 

częstszych napraw w związku z ich awaryjnością. Ambulans typu C 

to ambulans skonstruowany i wyposażony do transportu, 

zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjenta. Karetka ta 

spełnia wszelkie wymogi karetki reanimacyjnej i wypadkowej. Jej 

zakup poprawi jakość  i standard usług medycznych w MCM. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję 

zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2019/2020. Projekt dotyczy zakupu ambulansu transportowego na 

potrzeby zespołów wyjazdowych działających w ramach 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Miejskie Centrum Medyczne 

im. Karola Jonschera zapewnia transport międzyszpitalny, który 

służy zachowaniu ciągłości leczenia. Karetka transportowa typu C 

wykorzystywana będzie również w przypadku gdy pacjent nie 

może samodzielnie wrócić do domu i będzie trzeba go odwieźć do 

domu. Z uwagi na fakt, że tabor MCM im. dr. K. Jonschera 

stanowią dwa intensywnie eksploatowane pojazdy, które 

wymagają częstych napraw. Realizacja powyższego projektu 

pozwoliła by na  wyeliminowanie kosztów serwisowych 

związanych z eksploatacją wysłużonych pojazdów. Zadanie 

zbieżne z zadaniami własnymi gminy W związku z powyższym 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki 

Społecznej i Zieleni UMŁ opiniuję pozytywnie projekt  złożony 

do ŁBO 2019/2020. 

400 000,00 zł 
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215.  
WZiSS 

W100SW 

Stawiamy na zdrowie, zmieniamy styl życia. 

Szpital im. dr K. Jonschera, ul. Milionowa 14 

Projekt "Stawiamy na zdrowie, zmieniamy styl życia" to zaproszenia 

mieszkańców Łodzi do korzystania z konsultacji z pięcioma 

specjalistami medycznymi z różnych dziedzin medycyny, a także 

zachęta do aktywności fizycznej przy pomocy specjalistów: nordic 

walking, terapii manualnej, zajęć z dietetykiem, kosmetologiem, i 

psychologiem, to możliwość lepszej komunikacji z personelem 

medycznym poprzez treningi i zajęcia warsztatowe. 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

zgłoszony projekt, który rozszerza dostępność dla mieszkańców 

miasta specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz działań 

aktywizujących i profilaktycznych. Główna część proponowanego 

projektu przewiduje udostępnienie szeregu dodatkowych 

specjalistycznych konsultacji lekarskich (różne specjalności: 

urologia, laryngologia, podologia, okulistyka, neurologia, 

dermatologia, endokrynologia). Druga część projektu to działania 

aktywizujące i prozdrowotne (zajęcia zachęcające do aktywności 

fizycznej, zajęcia nordic walking, zajęcia z dietetykiem, 

kosmetologiem i psychologiem, treningi i warsztaty ruchowe, 

spotkania edukacyjne). Uruchomienie takiego projektu przyczyni 

się do poprawy zdrowia  

i świadomości zdrowotnej mieszkańców Łodzi. 

317 250,00 zł 

216.  
WZKiB 

B063BZ 

Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew. 

ul. Plonowa 18. 

Doposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny i ubrania ochrony 

osobistej pozwoli na efektywniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie 

działań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. 

P 

Od 1928 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - 

Mikołajew dba o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta Łodzi. 

Doposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny i ubrania ochrony 

osobistej pozwoli na efektywniejsze prowadzenie działań podczas 

akcji ratowniczo- gaśniczych na terenie naszego Miasta. W 

analizie merytorycznej uwzględniono wzrost cen które mogą 

nastąpić w roku przyszłym, w stosunku do formularza 

zgłoszeniowego. 

122 634,00 zł 

217.  
WZKiB 

B064LA 

Mobilny strażak - zakup busa dla OSP Łagiewniki. 

Pszczelna 84. 

Pojazd będzie wykorzystywany do działań OSP Łódź - Łagiewniki. 

Jego zadaniem będzie transport ratowników oraz sprzętu na terenie 

całego miasta oraz w sytuacjach szczególnych na terenie całego 

województwa zgodnie z dyspozycjami Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych 

samochód umożliwia transport najpotrzebniejszych rzeczy 

niezbędnych do działań, a także pierwszej potrzeby dla osób 

dotkniętych klęską. Oprócz uczestnictwa w akcjach ratowniczych, 

samochód wykorzystywany będzie do transportu druhów naszej 

jednostki oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na wszelkiego 

rodzaju zawody sportowo-pożarnicze, obozy międzynarodowe czy 

pogadanki mające na celu poprawę wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 

pożarowego. 

P 

Pojazd będzie wykorzystywany do działań OSP Łódź – 

Łagiewniki. W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych 

samochód umożliwia transport druhów i sprzętu do działań 

ratowniczych a także na potrzeby ewakuacyjne dla osób 

dotkniętych klęską bądź znajdujących się w strefie zagrożenia. W 

analizie merytorycznej uwzględniono wzrost cen które mogą 

nastąpić w roku przyszłym, w stosunku do formularza 

zgłoszeniowego. 

178 500,00 zł 

218.  
WZKiB 

G161WI 

Pomóż Strażakom skuteczniej ratować! - Zakup specjalistycznego 

sprzętu dla OSP Łódź – Wiskitno. 
P 

120 000,00zł 
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OSP ŁÓDŹ-WISKITNO, ul. Kolumny 312. 

W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, 

niezbędny do prowadzenia działań w naszym mieście oraz ratowania 

życia i zdrowia mieszkańców w sytuacjach zagrożeń. Zakup 

nowoczesnego wyposażenia pozwoli także w efektywny sposób 

wzmocnić system bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratowniczego 

Miasta Łodzi. Realizacja zadania przysłuży się szybszemu i 

skuteczniejszemu niesieniu pomocy przy pożarach, wypadkach 

komunikacyjnych i innych zagrożeniach. 

 Doposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny i aparaty ochrony 

dróg oddechowych pozwoli na efektywniejsze prowadzenie 

działań podczas akcji ratowniczo - gaśniczych i zapewni wyższy 

poziom bezpieczeństwa ratowników. W analizie merytorycznej 

uwzględniono wzrost cen, które mogą nastąpić w roku przyszłym, 

w stosunku do roku obecnego. 

 

219.  
WZKiB 

G209WI 

Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów 

ratowniczych w OSP GRS Łódź- Jędrzejów. 

OSP GRS Łódź- Jędrzejów Łódź ul. Tomaszowska 85. 

Zakup i przystosowanie sześcioosobowego pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej poniżej 3.5 tony typu 'bus' do przewozu osób i psów 

ratowniczych. 

Samochód będzie wykorzystywany w OSP GRS Łódź-Jędrzejów do 

przewozu psów ratowniczych na miejsce akcji poszukiwawczych oraz 

katastrof budowlanych na terenie całego kraju, gdyż jednostka należy 

do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i jest w dyspozycji 

Komendy Wojewódzkiej PSP. 

Przystosowanie pojazdu polegałoby na oznakowaniu według 

wytycznych straży pożarnej, oraz dostosowaniu pojazdu do przewozu 

czterech psów ratowniczych i zamontowaniu dodatkowej 

klimatyzacji. Samochód musi być wyposażony w radiotelefon 

przewoźny cyfrowy oraz sygnalizację świetlno dźwiękową pojazdu 

uprzywilejowanego i hak holowniczy. 

P 

Zakup i przystosowanie sześcioosobowego pojazdu typu "bus" do 

przewozu osób i psów ratowniczych ma zastąpić stary i wysłużony 

pojazd będący na stanie jednostki. Nowy samochód stworzy 

lepsze warunki do przewozu ludzi i psów ratowniczych, zwłaszcza 

w trudnych warunkach atmosferycznych (montaż dodatkowej 

klimatyzacji). Wymiana starego samochodu na nowy poprawi 

bezpieczeństwo i sprawność jednostki w działaniach 

operacyjnych. Wniosek popieram. 

222 000,00 zł 

220.  
WZKiB 

P043KR 

Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź 

Retkinia w samochód do ratownictwa technicznego. 

OSP Łódź Retkinia ul. Retkińska 129. 

Projekt zakłada zakup samochodu strażackiego, z możliwością 

przewozu minimum 6 osób, wraz z zabudową części bagażowej oraz 

jego wyposażenie, które umożliwi podjęcie skutecznych działań z 

zakresu ratownictwa technicznego. 

Jest to pojazd, na którego wyposażeniu znajdziemy wszelkie 

niezbędne przyrządy do ratowania ludzkiego życia czy mienia, takie 

jak np. agregaty, piły, narzędzia hydrauliczne. Oprócz kolizji czy 

wypadków samochodowych, coraz częściej spotykamy się z silnymi 

deszczami i wiatrami, które nachodząc nasze miasto powodują 

powstawanie miejscowych zagrożeń, takich jak zalania budynków czy 

powalenie osłabionych drzew, stanowiąc bardzo duże 

niebezpieczeństwo dla Mieszkańców Miasta. Zakup tego typu 

N 

Zgodnie z opinią KM PSP, OSP Retkinia usytuowana jest w 

obszarze chronionym JRG Nr 11, gdzie na wyposażeniu dwóch 

samochodów: GBA-Rt oraz SLRT-IVECO znajduje się sprzęt 

ratownictwa technicznego, który w pełni zaspokaja potrzeby 

prowadzonych w tej części Łodzi działań. Dodatkowo na terenie 

miasta specjalistyczne zadania z zakresu ratownictwa 

technicznego realizuje powołana w KM PSP w Łodzi 

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego. Jednocześnie 

w chwili obecnej w JRG Nr 11 nie ma możliwości garażowania 

dodatkowego sprzętu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, iż w 

czasie prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa 

technicznego, co do zasady, jednostki OSP są dysponowane jako 

siły ll-go rzutu i realizują zadania pomocnicze. 

        300 000,00 zł  
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samochodu w znacznym stopniu ułatwiłby spełnianie misji 

Ochotniczej Straży Pożarnej, zwiększyłby zdolność operacyjną 

Jednostki OSP Łódź Retkinia, a przede wszystkim podniósłby poziom 

zabezpieczenia terenów Miasta Łodzi. 

221.  
WZKiB 

P170ZL 

Hełmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej  Łódź - Stare 

Złotno. 

OSP Stare Złotno, ul. Stare Złotno 73. 

Zakup 2 szt. hełmów strażackich, 2 szt. radiotelefonów 

samochodowych, 4 szt. radiotelefonów nasobnych oraz 2 zestawów 

łączności podhełmowej (kostno -ciemieniowej). 

P 

Jednostka   OSP  Łódź  -  Stare  Złotno  jest  włączona   do   

Krajowego   Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.  Wymiana 

wysłużonego sprzętu łączności i hełmów zapewni druhom ochronę 

zdrowia i życia oraz umożliwi szybkie i pewne działanie w 

trudnych warunkach. Wniosek popieram. 

 20 000,00 zł  

222.  
WZKiB 

W202MI 

Doposażenie OSP Mileszki i OSP Wiączyń. 

ul. Pomorska 406, ul. Malownicza 212. 

Doposażenie OSP Mileszki i OSP Wiączyń w dwa specjalistyczne 

zestawy zawierające sprzęt: rozpieracz kolumnowy i nożyce. 

N 

Zgodnie z opinią KM PSP, OSP Mileszki oraz OSP 

Wiączyń to jednostki znajdujące się w obszarze 

chronionym JRG Nr 8, która na swoim wyposażeniu 

posiada odpowiedni sprzęt do prowadzenia działań z 

zakresu ratownictwa technicznego. Oprócz tego 

graniczy ona z obszarem chronionym z JRG Nr 5, 

gdzie znajduje się Specjalistyczna Grupa 

Ratownictwa Technicznego, specjalizująca się w tego 

typu działaniach Jednostki te w pełni zaspokajają 

potrzeby prowadzonych w tej części Łodzi działań. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, iż w czasie 

prowadzenia działań ratowniczych z zakresu 

ratownictwa technicznego, co do zasady, jednostki 

OSP są dysponowane jako siły II-go rzutu i realizują 

zadania pomocnicze. 

110 000,00 zł  
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223.  
WZKiB 

W207AN 

Na ratunek strażakom, nowym wozem ! Zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków. 

OSP Łódź-Andrzejów ul. Rokicińska 335. 

Jako jednostka OSP Andrzejów jest zaangażowana w ok. 120 akcji 

ratowniczo-gaśniczych.  Chcąc zapewnić jak najlepszą ochronę nasza 

jednostka potrzebuje nowego, sprawnego auta ratowniczo-gaśniczego 

(GCBA), posiadającego zbiornik na dużą ilość środka. Pozyskanie 

nowego auta GCBA znacznie usprawniłoby działania i przyczyniłoby 

się do rozwoju naszej jednostki. Najważniejsze jednak jest to, że 

zapewniłoby lepszą ochronę osiedla i większe poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców całego miasta. 

N 

Jednostka OSP Łódź - Andrzejów posiada ciężki 

samochód ratowniczo - gaśniczy z 2001 roku. Ze 

względu na zły stan techniczny samochód wymaga 

ciągłych napraw. OSP Łódź - Andrzejów jest 

najczęściej dysponowaną jednostką ochotników 

przez Miejskie Stanowisko Kierowania 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi, Rejon działania jednostki, to 

między innymi, drogi nowych szlaków 

komunikacyjnych oraz centrów logistycznych. 

Nowy i niezawodny sprzęt to gotowość jednostki 

do sprawnego i szybkiego działania. Niestety 

projekt nie może mieć pozytywnej opinii ze 

względu na przekroczenie progowej kwoty jaka 

przypada na całe Osiedle Andrzejów i wynosi 688 

000 zł. Cena samochodu oszacowana została na 

kwotę 1 500 000 zł. 

  

  

1 500 000,00zł  

224.  
ZOO 

P023ZM 

Karma dla zwierząt. 

ZOO- ul. Konstantynowska 8/10. 

Karma dla zwierząt w ZOO. 

P 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. pozytywnie 

opiniuje wniosek o zakup karmy dla zwierząt w zoo, która 

wzbogaci obecną dietę o dodatkowe specjalistyczne mieszanki i 

suplementy dla gatunków o szczególnych wymaganiach 

żywieniowych. 

200 000,00 zł 

225.  
ZOO 

P089ZM 

Rodzina na swoim - powiększenie wybiegu surykatek w łódzkim 

ZOO. 

ul. Konstantynowska 8/10, Miejski Ogród Zoologiczny. 

W związku z powiększającym się stadem surykatek w łódzkim ZOO 

potrzeba dla nich większej przestrzeni. Istniejący wybieg można 

powiększyć o przylegający do niego pas zieleni ( między wybiegiem 

surykatek, ogrodzeniem wybiegu lwów z alejką). Powiększenie o ten 

P 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. pozytywnie 

opiniuje wniosek o powiększenie wybiegu dla surykatek w 

łódzkim zoo. Realizacja projektu umożliwi poprawę warunków 

hodowlanych zwierząt oraz poprawi ekspozycję i dostępność 

wybiegów dla zwiedzających. 

100 000,00 zł 
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teren wiąże się z wykonaniem betonowej wylewki, postawieniem 

ogrodzenia z szybami, wystrojem wybiegu i urządzeniem zieleni. 

226.  
ZOO 

P225KR 

Łódzkie ZOO za darmochę- bezpłatny wstęp i zajęcia edukacyjne 

dla poleskich szkół podstawowych 

SP nr 6, ul. Kusocińskiego 116, SP nr 11 ul. Hufcowa 20a, SP nr 19 

ul. Balonowa l, SP nr 41 ul. Rajdowa 18, SP nr 44 ul. Kusocińskiego 

44, SP nr 137 ul. Florecistów 3b, 

W ramach zadania zostanie zapewniony dzieciom z osiedla Karolew - 

Retkinia Wschód bezpłatny wstęp do Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. oraz bezpłatne zajęcia edukacyjne 

(ok. 90 min) w okresach: 1.01 - 30.03. 2020 i 15.09 - 31.12. 2020. 

Dzieci będą poznawać zwierzęta łódzkiego zoo przebywające w 

ogrzewanych pawilonach (ciekawostki o zwierzętach, szczegóły z ich 

życia) i brać udział w pokazach oswojonych zwierząt. Zajęcia będą 

odbywać się w ogrzewanych pawilonach ekspozycyjnych i Sali 

edukacyjnej. Te wyjątkowe, Interdyscyplinarne tematy zajęć, 

realizowane będą tylko w określonych okresach roku (będą 

niedostępne w pozostałym okresie roku), będą dostosowane do 

różnych grup wiekowych (klasy l- IV i V - VIII). 

P 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. pozytywnie 

opiniuje wniosek o umożliwienie wstępu do zoo oraz 

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci młodzieży z 

poleskich placówek oświatowych, w ramach środków 

pochodzących z Budżetu Obywatelskiego. 

101 000,00 zł 

227.  
ZOO 

P248SP 

Wskocz do łódzkiego ZOO za darmo - bezpłatny wstęp i zajęcia 

edukacyjne dla poleskich podstawówek. 

SP nr 26 ul. Pogonowskiego 27/29, SP nr 36 ul. Więckowskiego 35, 

SP nr 40 ul. Praussa 2, SP nr 152 ul. Strzelców Kaniowskich 52/ 54,  

SP nr 164 ul. Wróblewskiego 65. 

W ramach zadania zostanie zapewniony dzieciom z osiedla Stare 

Polesie bezpłatny wstęp do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 

Łodzi Sp. z o.o. oraz bezpłatne zajęcia edukacyjne (ok. 90 min) w 

okresach: 1.01 - 30.03. 2020 i 15.09 - 31.12. 2020. Dzieci będą 

poznawać zwierzęta łódzkiego zoo przebywające w ogrzewanych 

pawilonach (ciekawostki o zwierzętach, szczegóły z ich życia) i brać 

udział w pokazach oswojonych zwierząt. Zajęcia będą odbywać się w 

ogrzewanych pawilonach ekspozycyjnych i Sali edukacyjnej. 

Zadaniem projektu jest aktywizacja dzieci poprzez udział w zajęciach 

realizowanych na terenie zoo oraz poszerzenie ich wiedzy: 

przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, itp. oraz doradztwo 

zawodowe (przedstawianie różnych zawodów realizowanych w zoo). 

Te wyjątkowe, Interdyscyplinarne tematy zajęć, realizowane będą 

tylko w określonych okresach roku (będą niedostępne w pozostałym 

okresie roku), będą dostosowane do różnych grup wiekowych (klasy 

l- IV i V - VIII). 

P 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. pozytywnie 

opiniuje wniosek o umożliwienie wstępu do zoo oraz 

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci młodzieży z 

poleskich placówek oświatowych, w ramach środków 

pochodzących z Budżetu Obywatelskiego. 

 90 000,00 zł  
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