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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 

na posiedzenie Komisji Partycypacji Budżetu Obywatelskiego w dniu 30 lipca 2019 roku 

Lp. 

Komórka 

merytoryczna 

Numer 

projektu 

Nazwa projektu 

Lokalizacja projektu 

Opis projektu 

Opinia komórki merytorycznej (P/N) 

Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej 

Koszty  

po weryfikacji 

1.  
WE 

S005KA 

Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni. 

SP 14, ul. Wigury 8/10. 

Remont placu zabaw polegałby na wymianie nawierzchni, która jest 

całkowicie zniszczona i zagraża bezpieczeństwu. Ponadto trzeba wymienić 

niektóre zabawki, ponieważ też nie nadają się do dalszej eksploatacji. 

Pozostałe elementy znajdujące się na placu zabaw należy poddać renowacji i 

pomalować impregnatami zabezpieczającymi przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych. Z placu zabaw korzysta bardzo duża ilość 

dzieci zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi, dlatego remont 

jest niezbędny aby dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas na świeżym 

powietrzu. W chwili obecnej plac zabaw jest zamknięty ze względu na stan 

techniczny zagrażający bezpieczeństwu. 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w szkole. 

Ponadto dzieci będą miały możliwość na ciekawe, atrakcyjne 

spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

  

155 000,00 zł 

2.  
WE 

S010WS 

Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14. 

Ul. Lubeckiego 5. 

Jesteśmy jedynym w Łodzi i województwie przedszkolem dla dzieci z 

cukrzycą. Dla podniesienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków 

edukacyjnych konieczna jest modernizacja podłóg w 4 salach dla dzieci, 

wymiana stolarki drzwiowej w salach, które z racji długotrwałego 

użytkowania zagrażają bezpieczeństwu i nie spełniają warunków 

higieniczno-sanitarnych. Obok wyżej wymienionych prac niezbędne jest 

malowanie ścian na korytarzach po wymianie drzwi jak i z uwagi na sypiący 

się tynk i murszenie podłoża malarskiego. W ramach prac będzie, 

modernizacja podłóg parkietowych oraz usunięcie szkodliwego dla zdrowia 

lepiku pod parkietem, wymiana wypaczonej i zużytej długoletnim 

użytkowaniem stolarki drzwiowej do klas. Malowanie ścian korytarzy. 

Przedszkole znajduje się w wolnostojącym budynku z tarasem od strony 

ogrodu, który jest duży i przestronny. Od zachodniej strony budynku 

znajduje się mini boisko dla dzieci. W ostatnim czasie pojawiły się na 

terenie naszego ogrodu oraz w budynku oznaki wandalizmu, wybijanie szyb, 

wyrywanie roślin, niszczenie drzew i roślin posadzonych przez dzieci, 

kradzieże. Aby ukrócić ten proceder konieczny jest monitoring telewizyjny 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa i wpłynie 

na poprawę estetyki placówki, a z jego efektów korzystać będą 

pracownicy i dzieci PM 14. 

 97 400,00 zł  
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na terenie ogrodu oraz w szatni przedszkolnej dzieci. Montaż telewizji 

dozorowanej oraz kontrola wejścia na teren pozwoli na rejestrowanie 

wszystkich wchodzących i przebywających w ogrodzie i przedszkolu nawet 

po zamknięciu, znacznie zwiększy się ochrona mienia. Obecnie wszystkie 

zewnętrzne wejścia na teren przedszkola są niekontrolowane. Każdy może 

wejść i wyjść niezauważony. Zadanie to jest szczególnie ważne ze względu 

na standardy bezpieczeństwa i higienę naszych wychowanków. Wpłynie 

również na estetykę i wygląd wnętrza. 

3.  
WE 

S011KA 

Doposażenie PM 58 w ZPM Nr 1 w Łodzi w urządzenia do nauczania i 

prezentacji interaktywnych. 

Pl. Komuny Paryskiej 2. 

Doposażenie PM 58 w ZPM Nr 1 w Łodzi w tablicę elektromagnetyczną 

(interaktywną) o powierzchni odpornej na uszkodzenia (wyposażoną w 

oprogramowanie w języku polskim i akcesoria), elementy montażowe do 

tablicy, projektor ultra krótkoogniskowy, system mocowania ściennego 

góra/dół wraz z uchwytem do projektora, laptop, zestaw głośników 

komputerowych. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

dla dzieci z PM 58. 

14 390,00 zł  

4.  
WE 

S018KA 

Pracownia Tomatisa - modernizacja gabinetu logopedycznego w SP 

Specjalnej nr 176 w Łodzi. 

Ul. Roosevelta 11/13. 

Uczniami SPS 176 w Łodzi są dzieci niepełnosprawne intelektualnie z 

licznymi deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, wymagające intensywnej 

rehabilitacji. Aby zwiększyć jej skuteczność niezbędna jest modernizacja i 

wzbogacenie gabinetu logopedycznego w wysokospecjalistyczny sprzęt 

terapeutyczny. Planujemy: zakupić zestaw "Uwaga Słuchowa - Metoda 

Tomatisa", przeszkolić terapeutów w zakresie tej metody oraz 

wyremontować i zmodernizować pomieszczenie gabinetu. Konieczne jest 

dokonanie modernizacji instalacji elektrycznej pomieszczenia poprzez 

zwiększenie miejsc dostępu do prądu (zamontowanie listwy z gniazdami 

elektrycznymi), a następnie pomalowanie ścian i położenie wykładziny, na 

bardzo zniszczoną podłogę. Z uwagi na duże nasłonecznienie pomieszczenia 

wskazane jest założenie rolet okiennych. Zadanie jest szczególnie istotne ze 

względu na utrudniony dla naszych uczniów dostęp do rehabilitacji wg 

Metody Alfreda Tomatisa poza szkołą z uwagi na niski status materialny ich 

rodzin. Zajęcia terapeutyczne na terenie szkoły są dla dzieci często jedyną 

możliwością niwelowania nieprawidłowości rozwojowych z 

wykorzystaniem tej metody. Uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach, 

stanowi ważny element wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych 

naszych uczniów. Realizacja zadania wzbogaci zakres i skuteczność 

P 

Realizacja zadania wzbogaci zakres i skuteczność stosowanych 

w szkole metod pracy rewalidacyjnej oraz podniesie walory 

estetyczne pomieszczeń gabinetu. 

 84 000,00 zł  
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stosowanych w szkole metod pracy rewalidacyjnej i podniesie walory 

estetyczne otoczenia, w jakim odbywa się proces terapeutyczny dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej. 

5.  
WE 

S019KA 

SP 2 - budowa parkingu i siłowni plenerowej wraz z uporządkowaniem 

terenów zielonych. 

Ul. Sienkiewicza 137/139. 

W bocznej części terenu będzie utwardzony ok. 250 metrowy parking dla 

rodziców uczniów. Uporządkowanie terenów zielonych to przede wszystkim 

budowa nowego ogrodzenia. Nowe ogrodzenie ma umożliwić nowe 

zaplanowanie zieleni i ciągów komunikacyjnych dostosowanych do placu 

zabaw i boiska wielofunkcyjnego. Na terenach zielonych założone zostaną 

trawniki i posadzonych będzie 12 drzew i kilkadziesiąt krzewów. Obok 

boiska planujemy budowę siłowni plenerowej. Cały teren zielony szkoły 

wraz z wszystkimi urządzeniami dostępny będzie dla mieszkańców. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie terenów 

zielonych i budowę nowego ogrodzenia, siłownia pozwoli na 

atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu 

dostępności". 

610 000,00 zł  

6.  
WE 

S021KA 

Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 

175. 

Ul. Pomorska 27. 

Celem projektu jest unowocześnienie sali gimnastycznej wraz z zapleczem, 

a także dostosowanie jej do wystawiania przedstawień teatralnych. Sala 

gimnastyczna w SP 175 nie była gruntownie remontowana od 

kilkudziesięciu lat, prowadzone były tylko drobne prace konserwatorskie. 

Służy ona nie tylko do realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale także 

jako scena dla przedstawień teatralnych dla trzech teatrów uczniowskich 

działających na terenie szkoły. Od wielu lat Szkoła jest organizatorem 

Przeglądu Teatrów Szkolnych "Wszystko Gra" o zasięgu wojewódzkim, 

który swym patronatem obejmują m.in. Marszałek Województwa oraz 

Prezydent Miasta Łodzi. Również od dawna, w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia organizowana jest Wigilia Środowiskowa z przedstawieniem 

jasełkowym, na którą zapraszani są okoliczni mieszkańcy, rodzice, dzieci 

oraz seniorzy z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza, z którym 

szkoła współpracuje. W związku z powyższym zaplanowaliśmy prace, które 

usprawniłyby zarówno realizację programu nauczania jak i pozostałe w/w 

działania szkoły na rzecz lokalnej społeczności. Jest to przeprowadzenie 

kompleksowego remontu (z wymianą parkietu, drabinek gimnastycznych, 

kaloryferów, oświetlenia, drzwi), a także unowocześnienie sali poprzez 

montaż wentylacji, klimatyzacji, rolet, kurtyn i wykonanie nagłośnienia, co 

umożliwiłoby realizacje przedsięwzięć teatralnych i organizację imprez i 

uroczystości. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy. Realizacja zadania pozwoli mieszkańcom na 

ciekawe, bezpieczne, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego 

podczas różnych form aktywności/uroczystości. Przyczyni się 

do integracji społeczności lokalnej. 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". 

330 000,00 zł  

7.  WE Dwie pracownie komputerowe w XII LO. P  163 400,00 zł  
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S028WS Ul. Anstadta 7. 

Sprzęt w istniejących pracowniach komputerowych w XII LO liczy 

kilkanaście lat - jest przestarzały i wyeksploatowany. W nowym roku 

szkolnym naukę w XII LO rozpocznie dodatkowo siedem klas pierwszych, 

które będą uczyć się informatyki przez 3 lata - nowy sprzęt jest konieczny 

do pełnej realizacji podstawy programowej. Projekt obejmuje pełne 

wyposażenie dwóch pracowni komputerowych w XII LO w 32 stanowiska 

uczniowskie i dwa nauczycielskie oraz jedną tablicę multimedialną i 

projektor. 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunków 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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". 

8.  
WE 

S040WS 

Przyjazna Szkoła. 

SP 94 przy ul. Zacisze 7/9. 

Budowa ogrodu sensorycznego oraz dydaktycznego, którego głównym 

założeniem jest uwzględnienie oddziaływania na wszystkie pięć zmysłów: 

węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Wśród nich występują także 

założenia wyspecjalizowane tylko w jednej dziedzinie, np. aromaterapii czy 

muzykoterapii. Doskonałym uzupełnieniem oddziaływania ogrodów 

sensorycznych jest umożliwienie osobom odwiedzającym samodzielnej 

pracy przy ich powstawaniu. Pozwala to na wdrożenie terapii manualnej i 

wyciszenie poprzez wysiłek fizyczny wspomagający prawidłowy rozwój 

dzieci. Przestrzenie tego typu są również narzędziem edukacyjnym. Poprzez 

zabawę dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą. Maluchy odkrywają 

i rozwijają na nowo swoje zmysły: smaku, dotyku, czy zapachu. Dodatkową 

atrakcją są ścieżki edukacyjne, na których dzieci uczą się podstaw przyrody 

i ekologii (np. budowa hotelu dla owadów). Budowa placu zabaw 

zawierałaby elementy zabawowe dostosowane dla dzieci z 

niepełnosprawnościami aby mogli oni czynnie uczestniczyć w zajęciach na 

świeżym powietrzu oraz takie, które pozwolą na komfortowe korzystanie z 

nich przez dzieci ze wszystkich grup wiekowych. 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom ze szkoły na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na świeżym 

powietrzu. Rozbudowa placu zabaw o ogród sensoryczno-

dydaktyczny zapewni dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Łódzkiego 

standardu dostępności". 

 200 000,00 zł  

9.  
WE 

S041WS 

Nowoczesna szkoła. 

SP 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi. 

Kompleks dydaktyczno-rekreacyjny w SP 1 składać się będzie z placu 

zabaw, ogródka sensoryczno-dydaktycznego. Przedmiotem zadania jest 

upiększenie i zagospodarowanie terenu szkolnego oraz modernizacja i 

przebudowa istniejącego placu zabaw. W ramach projektu planujemy 

wymianę podłoża tartanowego, poszerzenie terenu pod plac zabaw, zakup 

urządzeń rekreacyjnych oraz wymianie zniszczonych na nowe. Wstępny 

projekt rozbudowy placu zabaw zakłada wydzielenie przestrzeni 

przeznaczonej pod urządzenia do zabawy. Montaż bujaków pojedynczych. 

Postawienie instalacji typu statek piratów lub zamek, które zapewniłoby 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom ze szkoły na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Rozbudowa 

placu zabaw o ogród sensoryczno-dydaktyczny zapewni 

dzieciom prawidłowy rozwój małej i dużej motoryki. 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". 

 234 900,00 zł  
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dzieciom miejsce do wspinania, oraz elementy małej architektury dla 

opiekunów, m.in. kosze na śmieci, wiata z uchwytami rowerowymi - 

możliwość pozostawienia rowerów przez pracowników oraz postój dla 

rowerów dzieci uczęszczających do szkoły. Plac zabaw dla dzieci jest 

niezbędnym elementem wyposażenia. Służy on realizacji części podstawy 

programowej oraz spędzaniu czasu wolnego. POZOSTAŁA CZĘŚĆ OPISU 

ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE PROJEKTU. 

10.  
WE 

S043WS 

Bezpieczne podwórko z placem zabaw dla przedszkolaków. 

PM 84, ul. Wierzbowa 40. 

Remont wyjścia tarasowego na podwórko dla podwyższenia bezpieczeństwa 

przedszkolaków wraz z położeniem płytek antypoślizgowych. Wymiana 

zniszczonych płyt chodnikowych na terenie przedszkola. Wymiana 

zniszczonych ławek. Utworzenie placu zabaw. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci 

korzystających z tarasu. Ponadto pozwoli dzieciom z 

przedszkola na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne spędzanie 

czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu 

dostępności". 

247 000,00 zł  

11.  
WE 

S070WS 

Aktywny Przedszkolak. 

PM 39, ul. Wierzbowa 6F. 

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom oraz społeczności lokalnej 

miejsca atrakcyjnej zabawy, zapewnienie edukacji poprzez zabawę, 

rozwijanie sprawności ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, 

integracja społeczności lokalnej. Przedmiotem wniosku jest 

zagospodarowanie terenu przedszkolnego wraz z przebudową istniejącego 

placu zabaw. W ramach projektu proponujemy wymianę podłoża żwirowo-

piaskowego, poszerzenie terenu pod plac zabaw, zakup urządzeń 

rekreacyjnych oraz wymianę zniszczonych na nowe. Plac zabaw dla dzieci 

jest niezbędnym elementem wyposażenia służący realizacji części podstawy 

programowej oraz spędzaniu czasu wolnego, tak by zielona przestrzeń 

pomogła zintegrować maksymalnie różnorodne grupy mieszkańców. Ogród 

będzie nie tylko miejscem wypoczynku i zebrania energii, ale także 

skarbnicą wiedzy o roślinach. Projekt zakłada także przygotowanie podłoża 

oraz modernizację płotu wraz z wykonaniem tablic informacyjnych o 

elementach placu zabaw. 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu dostępności". 

300 000,00 zł  

12.  
WE 

S080KA 

Broń się! 2x cykl zajęć z samoobrony dla kobiet. 

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

Projekt zakłada 2 letnie kursy samoobrony dla kobiet. W każdym kursie 

zajęcia będzie prowadziło 2 instruktorów, zajęcia będą po 2h tygodniowo 

(weekend lub późne popołudnie). 1 grupa około 25osobowa. Zajęcia na 

zapisy dla mieszkanek osiedla Śródmieście Katedralna. Projekt ma pomóc 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do integracji społeczności 

lokalnej w różnym przedziale wiekowym. Ze względu na 

formę, zajęcia pozwolą uczestniczkom na ciekawe i atrakcyjne 

spędzanie czasu podczas aktywności sportowej oraz 

podniesienie ich poziomu bezpieczeństwa. Wnioskodawca e – 

4 800,00 zł  
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kobietom ze ścisłego centrum radzić sobie w sytuacjach trudnych w 

zetknięciu z napastnikiem. Zajęcia mają rozwinąć sprawność fizyczną, ale 

też pozwolić kobietom wykorzystać dostępne im pod ręką przedmioty do 

obrony. 

mailem z dnia 23 lipca 2019 r. wyraził zgodę na zmianę 

lokalizacji. Zajęcia będą się odbywać na terenie Placówki Pracy 

Pozaszkolnej. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi 

z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności”. 

13.  
WE 

S087KA 

Technika dla smyka - pracownia plastyczno-techniczna STEM. 

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

STEM to nowatorskie podejście do kształcenia informacyjnego. 

Projektowana pracownia techniczno-plastyczna ma na celu pomoc dzieciom 

w dostrzeganiu powiązań pomiędzy naukami przyrodniczymi, ścisłymi, 

technologicznymi, inżynieryjnymi, matematycznymi a połączeniu praktyki z 

teorią w rozwiązywaniu problemów multidyscyplinarnych. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. 

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". 

250 000,00 zł  

14.  
WE 

S091WS 

Nowoczesne przedszkole dla naszych dzieci - pomóż nam to zrobić w 

PM 125. 

Ul. Małachowskiego 14/20. 

Projekt ma na celu doposażenie przedszkola w sprzęt niezbędny do 

zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu oraz zwiększenia 

atrakcyjności zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Chcielibyśmy zakupić 

nowe zestawy meblowe, poidełko, urządzenie wielofunkcyjne. W związku z 

tym, że nasze dzieci uwielbiają zabawy ruchowe, wnioskujemy o rozbudowę 

placu zabaw o nowe zabawki i zestawy. 

P 

Realizacja zadania zapewni dzieciom bezpieczeństwo, 

zwiększy atrakcyjność zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Przy 

planowaniu realizacji zadania należy kierować się zasada 

nieusuwania drzew rosnących na terenie nieruchomości. 

202 500,00 zł  

15.  
WE 

S093WS 

Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku 

szkoły. 

Ul. Pomorska 105. 

Remont i modernizacja części wspólnej budynku szkoły. Prace, które należy 

wykonać: renowacja wejścia do szkoły od strony ul. Pomorskiej, wpisanego 

do gminnego rejestru zabytków, wymiana pozostałych drzwi zewnętrznych 

oraz wewnętrznych, modernizacja korytarzy szkolnych, wymiana stolarki 

okiennej, oświetlenia. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie komfortu i standardów pracy oraz stworzy 

warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkich 

pracowników. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

"Łódzkiego standardu dostępności". 

240 000,00 zł  

16.  
WE 

B005RA 

Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej. 

ZSO nr 4, ul. Stawowa 28. 

Szatnie w obecnym kształcie to stare, metalowe boksy, stara lamperia na 

ścianach i lastrico na podłodze. Znajdują się na samym wejściu do szkoły i 

dają przygnębiający obraz dla wszystkich odwiedzających szkołę. Projekt 

remontu szatni zakłada demontaż istniejącej zabudowy, zakup i montaż 

P 

Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa i estetykę 

pomieszczeń szatni, z których korzystają uczniowie szkoły. 

515 000,00 zł 
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nowych szafek na książki, ubrania i buty dla uczniów, położenie terakoty na 

podłodze oraz pomalowanie ścian i wymianę okien. Całość wpłynęłaby na 

podniesienie estetyki wnętrza stając się przyjaznym i bezpiecznym dla 

dzieci miejscem. Szkoła udostępnia swoje pomieszczenia dla dzieci z całego 

osiedla i nie tylko ponieważ mieści się tu także Szkoła Języków Obcych 

Wawrzonek, Bałucki Dom Kultury, a na hali sportowej odbywają treningi 

dzieci z Akademii Młodych Orłów. Hala sportowa wynajmowana jest 

prywatnym firmom , Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację 

zawodów. Współpracujemy także z przedszkolem, Spółdzielnią 

Mieszkaniową, Wspólnotami mieszkaniowymi z Radogoszczy, ZNP i 

innymi instytucjami wynajmując im swoje pomieszczenia na organizowane 

przez nich imprezy i wydarzenia. 

17.  
WE 

B006RA 

Remont i modernizacja hali sportowej. 

ZSO nr 4, ul. Stawowa 28. 

Celem projektu jest poprawa warunków do uprawiania sportu przez 

młodzież szkolną naszego Zespołu, dzieci z Akademii Młodych Orłów oraz 

inne osoby i instytucje, które wynajmują halę w celu uprawiania sportu. 

Głównym założeniem projektu jest wyremontowanie hali sportowej w 

budynku ZSO nr 4 im. Ireny Sendlerowej przy ul. Stawowej 28 w Łodzi. 

Remont będzie obejmował: cyklinowanie i lakierowanie parkietu, 

malowanie ścian i sufitów, wymianę siedzisk, wymianę szyb oraz naprawę 

kotar. Hala ta powstała w 1994 roku i od tego czasu nie była remontowana 

tylko poddawana drobnym pracom konserwacyjnym. Wieloletni brak 

modernizacji spowodował zniszczenia parkietu sali gimnastycznej, siedzisk , 

kotar oddzielających sektory. Odświeżenia wymagają także ściany i sufity. 

P 

Realizacja zadania umożliwi prowadzenie zajęć sportowych w 

bezpiecznych i estetycznych warunkach. Z hali korzystać będą 

uczniowie szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. 

495 000,00 zł 

18.  
WE 

B042BD 

Plac zabaw - modernizacja. 

PM 9, ul. Bracka 51a. 

Plac zabaw to miejsce spotkań przeznaczone do zabawy i odpoczynku dla 

dzieci. Podkreślić należy jednak, że zabawa nie jest jedynie rozrywką, ale 

formą aktywności, która kształtuje rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

Zabawy na świeżym powietrzu, w których dzieci mogą uczestniczyć na 

palcu zabaw mają ogromny wpływ na ich prawidłowy rozwój. Stworzenie 

miejsca, które będzie skutecznie rywalizować z komputerem, tabletem czy 

telefonem komórkowym jest dziś kluczowym zadaniem. Zależy nam by 

stworzyć miejsce, gdzie dzieci będą mogły rozwijać się ruchowo oraz 

intelektualnie - uczyć się współdziałać w zespole, poznawać zasady fair 

play, pobudzać swoją pomysłowość oraz rozwijać świadomość ekologiczną. 

Zależy nam, aby nasz osiedlowy plac zabaw zintegrował różne pokolenia, 

dlatego chcemy zaprosić do współpracy seniorów, którzy podzielą się swoją 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom z osiedla na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/l 7 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". Z uwagi na drzewa rosnące na działce wskazanej 

we wniosku projekt placu musi być dostosowany do obecnie 

istniejących warunków przyrodniczych. 

350 000,00 zł 
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wiedzą i doświadczeniem życiowym. Założeniem naszego projektu jest 

pokazanie dzieciom jak bawili się „ nasi dziadkowie".Projekt placu zabaw 

zakłada stworzenie dwóch sektorów: sektor Gier i Zabaw oraz sektor Eko. 

19.  
WE 

B047BC 

Korytarze OdNowa - Remont korytarzy w Zespole Szkół 

Samochodowych. 

ul. Wojciecha Kilara 3/5.  

Korytarze w Zespole Szkół Samochodowych wymagają remontu. Nie były 

remontowane od początków szkoły. Remont piętra „Administracyjnego" 

zakończył się, lecz reszta korytarzy w dalszym ciągu wymaga modernizacji, 

ponieważ na popękanych, połatanych ścianach znajduje się stara boazeria, a 

na suficie widać plamy po zalaniu. Lampy są popękane z zimnym kolorem 

świetlówek. Najwyższa pora to zmienić, pora odświeżyć wizerunek szkoły - 

Najlepszej Samochodówki w Polsce! 

P 

Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i estetykę 

pomieszczeń. 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". 

119 100,00 zł 

20.  
WE 

B048BC 

Nowe ogrodzenie upiększa szkołę - Wymiana ogrodzenia w Zespole 

Szkół Samochodowych. 

ul. Wojciecha Kilara 3/5.  

Część ogrodzenia w ZSS przeszła przebudowę (Część od strony łącznika ul. 

Hipotecznej z ul. Kilara) przy pomocy funduszy z Rady Osiedla Bałuty - 

Centrum, jednakże wciąż zostało do przebudowania prawie 500 m 

ogrodzenia oraz wymiana bram/furtek. Szkoła już wypiękniała z zewnątrz 

lecz szpecące ją ogrodzenie z czasów PRL-u wszystko psuje, najwyższa 

pora dokończyć to, co zostało rozpoczęte! 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę placówki i zwiększy 

bezpieczeństwo uczniów w szkole. 

170 000,00 zł 

21.  
WE 

B049BC 

Bo mechanik silny musi być - Montaż siłowni zewnętrznej w Zespole 

Szkół Samochodowych. 

ul. Wojciecha Kilara 3/5.  

Zespół Szkół Samochodowych potrzebuje silnych oraz sprawnych uczniów - 

mechaników. Niestety mają oni tylko małą siłownię wewnętrzną, która nie 

jest używana latem i wiosną z powodu wysokiej temperatury panującej w 

czasie upałów. Chcemy to zmienić, tak aby uczniowie mogli ćwiczyć na 

siłowni także wtedy, gdy na zewnątrz jest ciepło. Siłownia na boisku będzie 

mogła być wykorzystywana także przez społeczność lokalną do ćwiczeń 

fizycznych na świeżym powietrzu. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych i 

bezpiecznych zajęć sportowych. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/l9 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

150 000,00 zł 

22.  
WE 

B050BC 

Dobra znajomość języka angielskiego to podstawa! - Remont pracowni 

języka angielskiego w Zespole Szkół Samochodowych. 

ul. Wojciecha Kilara 3/5.  

Obecnie sala do języka angielskiego jest w opłakanym stanie i wymaga 

remontu. Nie sprzyja efektywnej nauce języka! Utrudnieniem jest również 

brak tablicy interaktywnej co nie pozwana na wyświetlanie anglojęzycznych 

filmów, czy też prezentacji co utrudnia prowadzenie ciekawych lekcji. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczenia, pozwoli na 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem najnowszych technologii. 

Przed dokonaniem zakupów realizator musi uzyskać akceptację 

Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

50 000,00 zł 
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Oświetlenie w pracowni nie stwarza dobrych warunków do prowadzenia 

zajęć. Po remoncie sala mogłaby być dodatkowo wykorzystywana przez 

zainteresowanych mieszkańców Osiedla do nauki języków i spotkań. 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

23.  
WE 

B051BC 

Kolorowy plac zabaw w PM 43. 

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

Obornicką, Malinową, Wolną. 

Planujemy stworzyć zupełnie nowy plac zabaw dla naszych 

przedszkolaków. Wybór elementów zaplanowanych do renowacji placu 

zabaw w naszym przedszkolu nie był przypadkowy. Ogród został 

podzielony na tereny, które przyporządkowano każdej z funkcjonujących w 

placówce grup. Zaplanowane elementy ogrodu dostosowano do wieku dzieci 

a tym samym do ich umiejętności motorycznych. Szczególną uwagę podczas 

wyboru elementów składowych placu zabaw zwracano na bezpieczeństwo 

przedszkolaków. Na terenie najmłodszych dzieci nie znajdą się trudne do 

przejścia mostki i równoważnie, a sprawiające radość bujaki i zjeżdżalnie. 

Kolejne tereny są coraz bardziej zaawansowane by właściwie kształtować 

prawidłowy rozwój motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym. 

Jednocześnie w przypadku starszych dzieci zmiana miejsca zabawy może 

być sposobem na jeszcze większą frajdę i odkrywanie placu zabaw na nowo 

i na nowo. 

P 

Realizacja zadania pozwoli przedszkolakom z PM 43 na 

atrakcyjne i bezpieczne spędzanie czasu na wolnym powietrzu. 

296 300,00 zł 

24.  
WE 

B052BC 

Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc 

parkingowych. 

PM 43, ul. Obornicka 6 - chodnik wzdłuż ulicy za ogrodzeniem od strony ul. 

Obornickiej oraz chodnik prowadzący od furtki do schodów wejściowych. 

Przedmiotem zadania jest remont chodników przy PM 43. Chodnik od ul. 

Obornickiej: od strony ulicy Obornickiej miałby powstać chodnik 

rozpoczynający się od ogrodzenia o szerokości ok 1,5 m, bez wolnych 

przestrzeni, które umożliwiają gromadzenie się wody i błota - tym samym 

bezpieczny dla przedszkolaków. Chodnik wykonany z płyt chodnikowych o 

wymiarach 25x25 oraz po bokach dwie opaski z kostek granitowych zgodne 

ze standardami wymiany chodników w Łodzi. Następnie powinny się 

znaleźć miejsca parkingowe wykonane z płyt ażurowych o szerokości 1,5m. 

Samochody miały by nadal parkować częściowo na nowych płytach 

ażurowych częściowo na jezdni. Chyba, że możliwe będzie wykonanie 

pełnych miejsc parkingowych. Chodnik wewnątrz terenu przedszkola: nowe, 

równe i estetyczne płyty chodnikowe o wymiarach 25x25 oraz po bokach 

dwie opaski z kostek granitowych zgodne ze standardami wymiany 

chodników w Łodzi. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni wokół 

przedszkola oraz podniesie poziom bezpieczeństwa. Zadanie 

będzie możliwe do realizacji przy zachowaniu standardowych 

procedur związanych z zajęciem (użyczeniem) pasa drogowego. 

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”. 

  

95 000,00 zł  
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25.  
WE 

B062BC 

Bezpieczne boisko to zielone boisko! - Modernizacja boiska szkolnego w 

Zespole Szkół Samochodowych. 

ul. Wojciecha Kilara 3/5.  

Projekt zakłada pokrycie boiska szkolnego sztuczną trawą w miejsce 

asfaltowej nawierzchni. Asfaltowe boisko stwarza niebezpieczeństwo dla 

uczniów. Pokrycie go sztuczną trawą umożliwi prowadzenie zajęć 

sportowych bez ryzyka urazów i kontuzji. Z nowego boiska będą mogli 

korzystać również mieszkańcy Osiedla Bałuty - Centrum. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych i 

bezpiecznych zajęć sportowych. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

500 000,00 zł 

26.  
WE 

B077BC 

Bezpieczny korytarz w SP 55. 

SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

Wymiana na drugim piętrze budynku starego parkietu, na nowy, bezpieczny. 

Odmalowanie korytarza na drugim piętrze. Inwestycja pozwoli na 

zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na poprawę bezpieczeństwa 

uczniów, podniesie również estetykę pomieszczeń szkolnych. 

87 000,00 zł 

27.  
WE 

B078BC 

SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

W ramach realizacji zadania planowana jest modernizacja sali 

komputerowej, która obejmie malowanie i gruntowanie ścian, sufitu, 

wymiana drzwi i ościeżnic, położenie wykładziny oraz montaż rolet 

okiennych. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz okablowania 

strukturalnego umożliwiającego podłączenie komputerów do internetu. 

Zakup komputerów, tablicy interaktywnej, oprogramowania oraz nowych 

mebli. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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”. 

134 500,00 zł 

28.  
WE 

B079BC 

Wejście z klasą w świetlaną przyszłość - wymiana drzwi w SP 24. 

SP 24 , ul. Ciesielska 14a. 

Wymiana starych drzwi wewnątrz budynku, prowadzących do sal 

lekcyjnych na nowe drzwi z przeszkleniem. Wymiana drzwi do przebieralni 

na nowe. Wymiana drzwi do pracowni informatycznej na nowe drzwi z 

przeszkleniem i alarmem. Efektem inwestycji będzie wzrost bezpieczeństwa 

uczniów. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na poprawę bezpieczeństwa 

uczniów, podniesie również estetykę pomieszczeń szkolnych. 

40 000,00 zł 

29.  
WE 

B085BD 

Bezpieczny i kreatywny plac zabaw. 

PM 18, ul. Hermana Konstadta 9. 

Chciałabym zgłosić propozycję stworzenia na terenie PM 18 „Bezpiecznego 

i Kreatywnego placu zabaw". Inicjatywa ta zrodziła się m.in. za sprawą 

otrzymania w 2017 r. większego terenu na użytek i zagospodarowanie dla 

przedszkola. Obecnie przestrzeń dla dzieci zagospodarowana jest bardzo 

ubogo (załącznik nr 1). Oprócz dwóch piaskownic, pozostał jeden element 

(do renowacji - załącznik nr 2), który nie daje wielu możliwości na zabawę 

dla Naszych przedszkolaków (załącznik 3,4). Nowe wyposażenie jest 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

23 739,00 zł 
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konieczne dla dzieci by mogły kreatywnie spędzać czas. Ze względu na 

ograniczenia wielkości terenu, umieszczenie nowej, nie za dużej 

infrastruktury zabawowej na pewno przysporzyłoby jeszcze więcej 

uśmiechu na buziach Naszych Milusińskich. Dzięki zabiegowi związanemu 

z unowocześnieniem placu zabaw to Przedszkole stałby się bardziej 

atrakcyjne dla obecnych przedszkolaków, całego osiedla i potencjalnych 

rodziców, którzy myślą o zapisaniu swojej pociechy właśnie do tego 

przedszkola. 

30.  
WE 

B086BD 

Nowe stoliki i krzesełka w Naszym Przedszkolu nr 18. 

ul. Hermana Konstadta 9. 

„Z naszych stolików i krzesełek na pewno korzystali nasi rodzice a może 

nawet niektóre babcie i dziadkowie. Jeszcze lepiej upływałby nam czas w 

naszym ukochanym przedszkolu przy kolorowych, lekkich, ergonomicznych 

mebelkach. Jedząc pyszne posiłki mielibyśmy wyjątkowy komfort. 

Kilkukrotne odświeżanie, malowanie niestety już nie pomaga!" 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie zajęć. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

17 000,00 zł 

31.  
WE 

B087TW 

Szkolny park przy SP 71. 

ul. Rojna 58 c. 

W ramach projektu planujemy uporządkowanie terenów zielonych, 

posadzenie trawnika i krzewów, a także budowę żwirowych alejek oraz 

instalację ławek. Pośród drzew chcemy umieścić altanę, gdzie będą mogły 

odbywać się lekcje. Altana ma pomieścić trzydziestu uczniów. Z drugiej 

strony budynku szkoły, powstanie nowy plac zabaw o powierzchni około 

600m2. Częścią tego placu będzie strefa do gier zespołowych dla 

najmłodszych ze świetlicy (o wymiarach 16 x 7m). Wokół placu zabaw i 

strefy do gier zostanie posadzony żywopłot, który będzie tłumił hałas. Przy 

wjeździe do szkoły powstanie budynek gospodarczy o pow. 30 m
2
 służący 

do przechowywania sprzętów szkolnych i narzędzi ogrodniczych. Planujemy 

wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia szkoły na nowe. Dodatkowo 

zakupimy sprzęt ogrodniczy służący do utrzymania terenu wokół szkoły w 

dobrym stanie. Projekt będzie realizowany na tej samej działce, na której 

znajduje się budynek SP 71. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni wokół szkoły i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych 

zajęć na świeżym powietrzu. Powstanie placu zabaw pozwoli 

dzieciom na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu. 

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”. 

730 000,00 zł 

32.  
WE 

B095RA 

Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122. 

Teren SP 122, ul. Jesionowa 38. 

W ramach realizacji zadania mamy zamiar dokonać: rozebranie oraz 

utylizacja istniejącej nawierzchni bezpiecznej, naprawa istniejącej 

podbudowy, wykonanie nowych obrzeży betonowych, wykonanie nowej 

podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu, 

wykonanie nowej nawierzchni pod dodatkową zabawkę, dostawa i montaż 

P 

Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne i ciekawe 

prowadzenie zajęć Oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym 

powietrzu. 

154 987,00 zł 
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nowej zabawki (huśtawka „Bocianie gniazdo"), wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i nadzór budowlany nad zadaniem. 

33.  
WE 

B096RA 

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 122. 

ul. Jesionowa 38. 

Istniejąca pracownia komputerowa, w której prowadzone są zajęcia 

komputerowe dla uczniów klas I - III wyposażona jest w stary sprzęt 

komputerowy. W ramach projektu zakupione zostanie nowe wyposażenie 

pracowni: komputery, switch, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Zakup 

nowego sprzętu umożliwi komfortową pracę uczniów na odpowiednim 

poziomie merytorycznym z zastosowaniem najnowszej technologii. Pozwoli 

również wyrównać szanse edukacyjne, rozwijać zainteresowania, umożliwi 

udział uczniów w konkursach. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne i ciekawe 

prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. 

47 800,00 zł 

34.  
WE 

B116BC 

Bieg po zdrowie - bieżnia dwutorowa SP 24. 

SP 24, ul. Ciesielska 14 A. 

Bieżnia dwutorowa poliuretanowa do biegu krótkiego (na 60 m). Łączna 

długość bieżni 70 m (w tym miejsce startu, bieg właściwy i przestrzeń na 

hamowanie). Szerokość jednego toru l,22m; zatem szerokość bieżni ok 2,5 

m. 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom ze szkoły na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu podczas różnych form 

aktywności sportowej, a także podniesie atrakcyjność zajęć 

wychowania fizycznego prowadzonych na świeżym powietrzu. 

Przy planowaniu realizacji zadania należy kierować się zasadą 

nie usuwania drzew rosnących na terenie nieruchomości. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 

  

200 000,00zł  

35.  
WE 

B117JM 

„Niech wszyscy nas zobaczą" - zakup systemu informacyjno - wizyjnego 

dla uczniów SP 142. 

SP 142, ul. Łupkowa 6. 

Zadanie polega na zakupie sprzętu informacyjno-wizyjnego, w skład 

którego wchodzi monitor do wyświetlania: informacji, zgłoszeń, 

powiadomień, zdjęć ze szkolnych wydarzeń, pytań, filmów, prezentacji w 

miejscu widocznym dla rodziców, nauczycieli i uczniów oraz gości szkoły. 

Informacje wyświetlane mogą dotyczyć również treści ze środowiska 

lokalnego i miejskiego - realizacja tego zadania pozwoli na wzbogacenie 

komunikacji i lepszy przepływ informacji oraz ich aktualizację pomiędzy 

środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. Obecnie szkoła nie posiada 

takiego sprzętu. Poparcie projektu pozwoli wzbogacić ofertę naszej szkoły i 

społeczności lokalnej. 

P 

 Realizacja zadania podniesienie standardy pracy oraz ulepszy 

przepływ informacji dla różnych grup. 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”. 

  

5 500,00 zł  
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36.  
WE 

B118JM 

„Niech wszyscy nas usłyszą" - zakup sprzętu nagłaśniającego dla 

uczniów SP 142. 

SP 142, ul. Łupkowa 6. 

Zakup sprzętu nagłaśniającego - realizacja tego zadania pozwoli na 

organizowanie uroczystości szkolnych i tych o zasięgu lokalnym na 

właściwym poziomie. Obecnie szkoła nie posiada wystarczającego sprzętu, 

w związku z czym organizowanie np. festynów, pikników środowiskowych i 

uroczystości szkolnych jest utrudnione. Zakup pozwoli nam rozwijać 

zainteresowania i pasje dzieci np. w formie zajęć i przedstawień teatralnych, 

występów muzycznych, realizowania zawodów sportowych w terenie, 

ponieważ sprzęt jest mobilny i można go używać bez konieczności 

podłączenia do prądu, co w miejscu, w którym znajduje się szkoła daje 

ogromne możliwości. Poparcie projektu pozwoli wzbogacić ofertę, naszej 

szkoły i społeczności lokalnej. 

P 

 Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń. Pozwoli 

także na podniesienie standardów pracy i prowadzenie 

zróżnicowanych imprez okolicznościowych dla społeczności 

szkolnej i lokalnej, a tym samym przyczyni się do integracji 

mieszkańców. 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”. 

4 400,00 zł  

37.  
WE 

B119JM 

„W poszukiwaniu klucza do świata" - stworzenie pracowni językowo-

terminalowej w SP 142. 

SP 142, ul. Łupkowa 6. 

Zadanie polega na modernizacji sali lekcyjnej i utworzeniu pracowni 

językowo-terminalowej przeznaczonej dla uczniów SP 142. Pracownia 

będzie służyła uczniom i nauczycielom w czasie zajęć lekcyjnych, ponadto 

będzie miejscem rozwijania ich zainteresowań językowych, związanych z 

nowymi technologiami, wskazywaniem alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu. Zaplanowane zostaną również zajęcia popołudniowe dla 

osób dorosłych - mieszkańców okolicznych osiedli, którzy będą mogli 

uczestniczyć w zajęciach nauki języków obcych lub zajęciach 

informatycznych. Celem zadania jest utworzenie pracowni językowo-

terminalowej w SP 142 obejmuje zakup: 24 zestawów komputerowych 

uczniowskich z oprogramowaniem, 1 komputer serwer z oprogramowaniem 

dla nauczyciela, 1 tablicę multimedialną z projektorem i montażem, 6 

laptopów, 1 ruter, 2 rejestratory cyfrowe, 1 odtwarzacz, 25 zestawów 

słuchawkowych z mikrofonami, programy edukacyjne i program 

zabezpieczający sieć internetową, modernizację sieci elektrycznej i 

internetowej, remont sali z wymianą podłogi, zakup zestawu mebli. Zadanie 

obejmuje również projekt oraz konieczne prace remontowe i nadzór. 

P 

 Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

językowych i informatycznych. 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”. 

220 000,00 zł  

38.  
WE 

B120TW 

Od zabawy do nauki - kreatywny ogród PM 141. 

PM 141, al. Pasjonistów 141. 

Chcemy, aby nasz ogród zmienił się w Strefę Zabawy i Nauki, dlatego 

przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącego na terenie 

przedszkolnego ogrodu/placu zabaw: aranżacja ścieżki edukacyjnej oraz 

P 

 Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

130 000,00 zł  
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montaż zabawek ogrodowych, montaż bezpiecznego podłoża wokół 

sprzętów ogrodowych, montaż altany ogrodowej oraz 6 stolików z 

ławeczkami dla celów edukacyjnych. 

świeżym powietrzu rozwijające ich kreatywność, małą i dużą 

motorykę. Przy planowaniu realizacji zadania należy kierować 

się zasadą nie usuwania drzew rosnących na terenie 

nieruchomości. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi 

z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności”. 

39.  
WE 

B135TW 

Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna. 

SP 3, Al. Harcerzy Zatorowców 6. 

Projekt dotyczy kompleksowego remontu i modernizacji szatni szkolnej oraz 

zakupu wyposażenia szatni i instalację monitoringu wizyjnego. Remontem i 

modernizacją objęte zostanie: likwidacja starych metalowych boksów; 

zerwanie starej wykładziny, przygotowanie podłoża i położenie nowej 

wykładziny spełniającej wymogi BHP; demontaż starego oświetleni, 

malowanie ścian i sufitów; zakup i montaż oświetlenia spełniającego obecne 

wymogi BHP; zakup nowoczesnych szafek szkolnych z zamkiem dla 

każdego ucznia - 500 szt., zakup ławek do szatni ułatwiających przebieranie 

się uczniów - 30 szt., zakup i instalacja kamer do monitoringu wizyjnego, 

montaż okablowania; przygotowanie projektu szatni wraz z projektem sieci 

monitoringu. Nowoczesna szatnia szkolna umożliwi poprawę 

bezpieczeństwa uczniów wg obowiązujących standardów BHP oraz stworzy 

przyjazne warunki pracy i nauki. Dodatkowo zainstalowanie kamer 

monitoringu wizyjnego znacznie poprawi bezpieczeństwo przebywających 

w szatni uczniów oraz wzmocni ochronę pozostawianego mienia. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. 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”. 

245 000,00 zł 

40.  
WE 

B155BZ 

Remont 5 sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20. 

Ul. Warecka 41. 

Sanitariaty wymagają natychmiastowego remontu, rury nie były wymieniane 

od początku istnienia budynku czyli od lat 60-tych , zaczynają korodować i 

przeciekać z rur wydobywa się nieprzyjemny zapach. Uczniów przybywa w 

związku z czym instalacja staje się obciążona , co grozi awarią. Sanitariaty 

dla uczniów powinny być schludne , łatwe do utrzymania w czystości, w 

chwili obecnej przypominają czasy PRL, co nie jest dobrą reklamą szkoły. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków i estetykę 

pomieszczeń sanitarnych. 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”. 

315 000,00 zł 

41.  
WE 

B159BC 

Pyszne jedzenie, fajne otoczenie - remont stołówki w SP 24. 

SP 24, ul. Ciesielska 14A. 

Remont stołówki szkolnej w SP 24: wymiana podłogi, malowanie ścian i 

budowa ścianki działowej zapewniającej dopływ światła dziennego, 

wymiana oświetlenia i zakup nowych stolików do stołówki. Realizacja 

inwestycji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny dla uczniów 

placówki. 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki korzystania ze stołówki 

szkolnej, wpłynie na standard pomieszczenia, pozwoli również 

na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny dla uczniów placówki. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

70 000,00 zł 
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standardu dostępności”. 

42.  
WE 

B160BZ 

Park Rekreacji i Rozrywki przy SP 116. 

ul. Ratajska 2/4. 

W ramach projektu: miasteczko ruchu drogowego: wyznaczenie 

alejek/przejazdów rowerowych, wyposażenie w zestaw znaków drogowych, 

sygnalizatorów świetlnych; wymiana kostki na obszarze boiska i miasteczka 

rowerowego oraz alejek docelowych do boiska; zagospodarowanie terenu na 

boisko do gier i zabaw (m.in.: montaż koszy do gry w koszykówkę, słupków 

na siatkę do koszykówki i tenisa ziemnego, stolików do szachów, 

zakupienie piłek, ławeczek); remont zaplecza technicznego wraz z szatniami 

dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego, -wykonanie elementów 

ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa -ogrodzenie terenu obecnie 

jest zniszczone i skorodowane. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie ciekawych zajęć 

edukacyjnych oraz bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu 

wolnego. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

650 000,00 zł 

43.  
WE 

B161BC 

„Siła jest w Nas!!!" utworzenie siłowni zewnętrznej przy Bursie 

Szkolnej nr 11. 

Bursa Szkolna nr 11,ul. Drewnowska 153/155. 

Montaż siłowni zewnętrznej. Siłownia składać się będzie z następujących 

urządzeń: biegacza wolnostojącego, orbitreka wolnostojącego, prasy nożnej, 

twistera z wahadłem, wioślarza wolnostojącego, rowerka, wyciskania 

siedząc. Siłownia będzie miejscem wydzielonym, ogólnodostępnym, 

wyposażonym w zespół urządzeń rekreacyjnych zainstalowanych na stałe na 

lub za pomocą których użytkownicy bez nadzoru i bez pomocy z zewnątrz, 

mogą ćwiczyć w celu utrzymania lub poprawy ich zdolności fizycznych. 

Służyć będzie społeczności lokalnej jak i młodzieży z pobliskich szkół oraz 

wychowankom Bursy. Dostawca urządzeń może zaoferować własne 

urządzenia zgodnie ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, kolor, 

zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być o standardzie, 

co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz 

muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami oraz posiadać certyfikat 

bezpieczeństwa. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne 

spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

160 000,00 zł 

44.  
WE 

B162RA 

Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206. 

ul. Łozowa 9. 

Zadanie polega na stworzeniu pomieszczenia świetlicowego dla uczniów 

szkoły oraz zmodernizowaniu i doposażeniu placu zabaw dla dzieci 

mieszkających na terenie osiedla Radogoszcz. Ilość pomieszczeń w szkole 

jest niewystarczająca na potrzeby zwiększającej się liczby uczniów, co za 

tym idzie brakuje sal lekcyjnych. Nowe pomieszczenie świetlicowe pomoże 

rozwiązać ten problem oraz zwiększy komfort i higienę zajęć 

pozalekcyjnych. Konstrukcja oraz rozwiązania technologiczne pozwolą 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

Doposażenie placu zabaw pozwoli dzieciom na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu zarówno podczas zajęć 

lekcyjnych, jaki również wspólnie z Rodzicami w czasie 

wolnym od zajęć. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

642 000,00 zł 
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zrealizować zadanie w ciągu roku i będą dostosowane do wymogów jakimi 

podlegają pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci. Plac zabaw będzie 

miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu podczas przerw 

śródlekcyjnych i w czasie wolnym. 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności”. 

45.  
WE 

B172BD 

Kolorowa zastawa stołowa dla Przedszkolaków. 

ul. H Konstadta 9. 

Żeby przekonać dzieci do zdrowego, smacznego jedzenia oprócz talentów 

kucharskich potrzebne są również estetyczne, lekkie naczynia. Kolorowe 

kubki, talerzyki i miseczki na pewno pomogą Przedszkolakom w 

poznawaniu zdrowych smaków. Owsianka, musli, zupa brokułowa itd. 

będzie jeszcze smaczniejsza w lekkich, atrakcyjnych dla dzieci miseczkach. 

Każda surówka, szpinak zostanie spróbowany gdy będzie podany na 

niebieskich, pomarańczowych talerzykach, a picie mleka, kawy mlecznej, 

kefiru, maślanki czy kompotu tez może być atrakcyjne i w ostateczności 

smaczne. Wiek przedszkolny to wiek dzięki któremu możemy wpływać na 

jakość i smak pożywienia dla naszych dzieci. A ponieważ są one 

„wzrokowcami" zastawa stołowa odgrywa duże znaczenie. 

P 

Realizacja zadania podniesie standardy sanitarno-estetyczne 

podawania posiłków. Ponadto sprzyjać będzie propagowaniu 

zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych. 

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”. 

4 520,00 zł 

46.  
WE 

B176RA 

„Z boiska na Igrzyska" - budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP 

184. 

ul. Syrenki 19a. 

Obiekt zapewni 740 uczniom naszej szkoły bazę do realizacji umiejętności 

wynikających z podstawy programowej, a w godzinach popołudniowych 

będzie centrum sportowym dla mieszkańców osiedla. Teren pod obiekt 

lekkoatletyczny zostanie zniwelowany i zdrenowany. W jego skład 

wchodzić będą: bieżnia 335 m zamknięta, owalna, o nawierzchni 

poliuretanowej z obrzeżami betonowymi, skocznia w dal z rozbiegiem 75m i 

zeskokiem 32m o powierzchni poliuretanowej i skrzynią z desek do skoków, 

plac do pchnięcia kulą z betonową podbudową i nawierzchnią z mączki 

ceglanej oraz z obrzeżami betonowymi, skocznia wzwyż z nawierzchnią 

poliuretanową i stojakami na poprzeczki. 

P 

Realizacja zadania powoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

sportowych oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

1 676 948,00 zł 

47.  
WE 

B177JM 

Modernizacja terenu ogrodu w PM 45. 

ul. Biegańskiego 9. 

Projekt obejmuje: wymianę nawierzchni terenu zielonego - posadzenie 

nowej trawy, założenie nawierzchni amortyzujących przy zabawkach, które 

tego wymagają co zwiększy bezpieczeństwo bawiących się dzieci, 

zaadoptowanie tarasu (obecnie nieużywanego) na zielnik przedszkolny, 

montaż elementów małej architektury - doposażenie terenu o ławeczki, 

stoliki oraz kosze na śmieci pozwalające na segregację odpadów, montaż 

kreatywnej piaskownicy, karuzeli obrotowej oraz zestawu specjalnego 

P 

Realizacja zadania pozwoli na bezpieczne i atrakcyjne 

spędzanie czasu w przedszkolu. 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”. 
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„statek", modernizację zniszczonych ścieżek i chodników. 

48.  
WE 

B184BD 

Projekt ekologiczny nt. zanieczyszczeń powietrza w PM 49. 

ul. Marysińska 29. 

Nasze przedszkole należy do sieci placówek promujących zdrowie i od 

wielu lat podejmuje działania ekologiczne. Projekt obejmuje edukację 

ekologiczną dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 49 oraz organizację 

miejskiego konkursu między przedszkolnego promującego ekologię i 

działania na rzecz czystego powietrza. 

N 

W dniu 5 lipca 2019 r. Wydział Edukacji zwrócił się e –mailem 

do wnioskodawcy z prośbą o podanie dodatkowych – 

szczegółowych informacji nt. realizacji zadania. W odpowiedzi 

z dnia 19 lipca 2019 r. Wydział został poinformowany, że 

program proponowanych zajęć różni się od podstawy 

programowej, szczególnie w zakresie poruszanej tematyki, 

skupionej na aktualnych problemach ekologicznych w naszym 

mieście, m.in. zanieczyszczeń powietrza, zużycia wody. Poza 

tym w  realizację programu zaangażowane będą dzieci z innych 

przedszkoli oraz rodzice. Każdy warsztat ma zostać 

zorganizowany dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat, w godzinach 

9.30 – 14.00. Wydział nie uzyskał informacji dotyczących 

liczby godzin zaplanowanych na warsztaty. Wniosek w tym 

kształcie nie może uzyskać opinii pozytywnej z uwagi na to, że 

we wskazanych godzinach realizowana jest podstawa 

programowa, natomiast po godzinie 13.00 rozpoczynają się 

zajęcia dodatkowe realizowane na wniosek i za zgodą 

rodziców. Opinia negatywna wynika również z faktu, że cele 

wskazane we wniosku zawarte są we wszystkich zajęciach 

prowadzonych z dziećmi w przedszkolach. Mając na uwadze 

zapisy § 2 ust. 2 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 

Wydział Edukacji opiniuje negatywnie wniosek B185BD. 

16 795,75 zł  

49.  
WE 

B185BD 

Organizacja zajęć dodatkowych w PM 49. 

ul. Marysińska 29. 

Warsztaty edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 49 w Łodzi. 

Celem warsztatów jest pomoc dzieciom w poznaniu otaczającego świata, 

rozbudzenie ciekawości badawczej. Zakładamy realizację 5 warsztatów. 

N 

W dniu 5 lipca 2019 r. Wydział Edukacji zwrócił się e –mailem 

do wnioskodawcy z prośbą o podanie dodatkowych – 

szczegółowych informacji nt. realizacji zadania. W odpowiedzi 

z dnia 19 lipca 2019 r. Wydział został poinformowany, że 

warsztaty mają być prowadzone w ramach Uniwersytetu 

Dziecięcego. Każdy warsztat ma trwać 60 minut dla dzieci w 

wieku od 2,5 do 7 lat, w godzinach 9.30 – 14.00 Wydział nie 

uzyskał informacji dotyczących liczby godzin zaplanowanych 

na warsztaty. Wniosek w tym kształcie nie może uzyskać opinii 

pozytywnej z uwagi na to, że we wskazanych godzinach 

realizowana jest podstawa programowa, natomiast po godzinie 

13.00 rozpoczynają się zajęcia dodatkowe realizowane na 

6 500,00 zł  



18 
 

wniosek i za zgodą rodziców. Wynika negatywna wynika 

również z faktu, że cele wskazane we wniosku zawarte są we 

wszystkich zajęciach prowadzonych z dziećmi w 

przedszkolach. Mając na uwadze zapisy § 2 ust. 2 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 Wydział Edukacji opiniuje 

negatywnie wniosek B185BD. 

50.  
WE 

B186BD 

Przedszkole odnowa - wymiana wyposażenia w salach zajęć grupowych 

w PM 49. 

ul. Marysińska 29. 

Wymiana mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek w salach zajęć 

grupowych Przedszkola Miejskiego nr 49 i poprzez zakup: 20 stolików i 120 

krzesełek z możliwością regulacji wysokości, 12 regałów i półek. 4 biurka 

dla nauczycieli, zabawek oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do 

wieku dzieci w różnej grupie wiekowej od 3 do 7 lat. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć z 

wykorzystaniem zróżnicowanych pomocy dydaktycznych. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

80 000,00 zł 

51.  
WE 

B187BD 

Przedszkole odnowa - zagospodarowanie terenu zielonego z 

modernizacją placu zabaw PM 49. 

ul. Marysińska 29. 

Uporządkowanie i renowacja terenu zielonego przynależącego do terenu 

Przedszkola Miejskiego nr 49, wygospodarowanie przestrzeni do organizacji 

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

budowa nowego placu zabaw (projekt i realizacja) - zakup i montaż 

profesjonalnych urządzeń. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

bezpieczeństwa Przedszkolaków. Doprowadzi także do 

optymalizacji wykorzystania przestrzeni, co poprawi komfort 

jej użytkowania. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności”. 

  

30 000,00 zł  

52.  
WE 

B188BD 

Przedszkole odNowa- wymiana drzwi w salach w PM 49. 

ul. Marysińska 29. 

Wymiana i montaż niestandardowych drzwi znajdujących się pomiędzy 

salami zajęć grupowych a częściami wspólnymi w Przedszkolu Miejskim nr 

49, Na piętrze wymiana drzwi na drzwi ruchome pozwalające na 

powiększenie przestrzeni wspólnej np. podczas cyklicznych wydarzeń tj. 

Dzień Babci i Dziadka, Gwiazdka. Dzień Matki itp. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

bezpieczeństwa Przedszkolaków. Doprowadzi także do 

optymalizacji wykorzystania przestrzeni, co poprawi komfort 

jej użytkowania. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności”. 

30 000,00 zł 

53.  
WE 

B191JM 

Mini boisko sportowe dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią PM 45 

szansą na rozwój fizyczny - ruchowy dzieci. 

ul. Biegańskiego 9. 

Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne o wymiarach: 8 m x 15 m z 

bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wyposażone w 2 mini bramki do 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom na ciekawe, bezpieczne i 

atrakcyjne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

100 000,00 zł  
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piłki nożnej oraz linie do zabaw ogólnorozwojowych, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa dla dzieci w przedziale wiekowym 3-7 lat. 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

54.  
WE 

B193BD 

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58. 

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

Stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej składają się następujące 

prace: malowanie klasopracowni, zakup i montaż rolet okiennych, zakup 

stolików i krzeseł uczniowskich, biurka i krzesła dla nauczyciela, regału, 

zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczyciela: 25 komputerów 

stacjonarnych z oprogramowaniem, zakup 25 ekranów komputerowych i 25 

zestawów głośnikowych, zakup 25 klawiatur komputerowych i 25 myszek, 

zakup tablicy interaktywnej, ekranu i projektor krótkoogniskowy, systemu 

nagłaśniającego, montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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”. 

98 200,00 zł 

55.  
WE 

B195BC 

Remont Patio szkolnego w ZSETH. 

ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-

Hotelarskich. 

W ramach remontu chcemy wymienić starą warstwę 750 mkw chodnika na 

nowy, który pokrywa zewnętrzne patio/dziedziniec szkolny. Wykonanie 

odwodnienia z montażem studzienki kanalizacyjnej. 

Stare chodniki są nierówne, mało estetyczne i wymagają wymian w celu 

poprawienia jakości zewnętrznego terenu szkolnego. 

P 

Realizacja zadania pozwoli wymienić starą warstwę chodnika 

na nowy , który pokrywa zewnętrzne patio/dziedziniec szkoły. 

Realizacja tego projektu ma poprawi estetykę dziedzińca i 

wpłynie na bezpieczeństwo uczniów szkoły. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

450 000,00 zł 

56.  
WE 

B196BC 

Otwarta Strefa Relaksu dla mieszkańców Bałut. 

ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-

Hotelarskich. 

W ramach realizacji proponowanego zadania chcemy wykonać montaż 2 

stołów betonowych do ping ponga. 10 ławek parkowych, 4 stolików 

podwójnych do gry w szachy i chińczyka oraz stworzenie trawnika który 

będzie w pobliżu tych elementów. W opisywanej okolicy nie ma 

wnioskowanych stołów rekreacyjnych, miejsca gdzie mieszkańcy mogliby 

usiąść, odpocząć pobawić się całymi rodzinami. W związku z tym chcemy 

takie miejsce stworzyć składając wniosek do Budżetu Obywatelskiego, 

poprawiając jakość życia rekreacyjnego mieszkańców, gdzie będzie można 

spędzić wolny czas. 

P 

Realizacja zadania pozwoli mieszkańcom na ciekawe, 

bezpieczne, atrakcyjne i rodzinne spędzanie czasu wolnego 

podczas różnych form aktywności na świeżym powietrzu, a 

także podniesie jakość życia rekreacyjnego. 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”. 

43 340,00 zł 

57.  
WE 

B206BC 

Rozbudowujemy mini stadion. 

PM 44, ul. Sędziowska 18 a. 

Mini stadion zostanie wzbogacony o sportową ścieżkę zdrowia, która składa 

się 2-3 części: sprawnościowa, edukacyjna, sensoryczna. 

P 

Realizacja zadania pozwoli  dzieciom z przedszkola na 

ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu podczas 

różnych form aktywności sportowej, a także podniesie 

atrakcyjność zajęć prowadzonych na świeżym powietrzu. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

98 000,00 zł  
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Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

58.  
WE 

B207TW 

Jest klepisko zróbmy boisko. 

ul. Rydzowa 15. 

Rewitalizacja terenu mocno zaniedbanego przy SP 48 poprzez 

zagospodarowanie terenu pod boiska wielofunkcyjne. Największe do piłki 

nożnej, wspólne do siatkówki i tenisa z regulowaną siatką (wysokość). 

Wszystkie ogrodzone wysoką siatką. W rogu przy istniejącym placu zabaw 

huśtawki przeznaczone dla dorosłych plus mini siłownia. Od strony 

wschodniej trybuna 3-poziomowa wzdłuż boiska do piłki nożnej rozdzielona 

nowym wejściem na obiekt Od strony południowej, również trybuna 3- 

poziomowa a przed nią bieżnia 3-stanowiskowa na całą długość terenu. 

Między boiskami ławki i nasadzenia. Całość doświetlona latarniami 

solarnymi. Umieszczoną kamerę można by podpiąć pod monitoring szkolny. 

Tak zagospodarowany teren umożliwi aktywny wypoczynek zarówno 

dzieciom jak i dorosłym z osiedla, jak również pozwoli na efektywniejsze 

prowadzenie zajęć wy chowania fizycznego w przyległej szkole. Obiekt 

dostępny całą dobę. przez cały rok. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

korzystających z terenu osób. Ponadto powstały kompleks 

boisk wielofunkcyjnych zapewni możliwości aktywnego 

wypoczynku mieszkańcom. Pozwoli również na podniesie 

jakości prowadzonych zajęć wychowania fizycznego uczniów 

uczęszczających do przyległej szkoły. 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”. 

2 500 000,00 zł 

59.  
WE 

B208BC 

Remont szatni w SP 65. 

ul. Pojezierska 10. 

Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków i bezpieczeństwa 

uczniów, wpłynie na estetykę i podniesie standard pomieszczenia. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków i 

bezpieczeństwa uczniów, wpłynie na estetykę i podniesie 

standard pomieszczenia. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

302 034,00 zł 

60.  
WE 

B216BC 

Ruch to zdrowie - edukacja dla zdrowia w ogrodzie przedszkolnym. 

ul. Generała Tadeusz Kutrzeby 4B. 

Projekt dotyczy doposażenia ogrodu w sprzęty rekreacyjne oraz prace 

pielęgnacyjne na drzewostanie, które zapewnią bezpieczny pobyt na terenie 

ogrodu. 

P 

Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa 

przedszkolaków podczas pobytu w ogrodzie. Doposażenie w 

nowe sprzęty wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, 

podniesie poziom zajęć prowadzonych na świeżym powietrzu, a 

także uatrakcyjni czas podczas przedszkolnych uroczystości. 

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”. 

45 000,00 zł 
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61.  
WE 

B220TW 

Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z 

siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i 

mieszkańców osiedla Teofilów. 

ul. Traktorowa 77. 

Projekt zakłada powstanie 6 stanowiskowej siłowni plenerowej na ul. 

Traktorowej, przy XV Liceum Ogólnokształcącym, wyposażonej w: 

wahadło, prasę nożną, wioślarza, biegacza, maszynę do wyciskania siedząc i 

orbitreka. Baza będzie miejscem, które w godzinach porannych uatrakcyjni 

zajęcia sportowe uczniom, zaś popołudniami będzie miejscem aktywnego, 

rodzinnego wypoczynku mieszkańców osiedla Teofilów. 

P 

Realizacja zadania projektu pozwoli uczniom oraz 

mieszkańcom na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne spędzanie 

czasu wolnego. Projekt zakłada również poprawę i rozbudowę 

strefy wypoczynku i aktywności przy liceum 

ogólnokształcącym. 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 

62.  
WE 

B222BZ 

Zielone Laboratorium - Remont szklarni przy Laboratorium Produkcji 

Ogrodniczej. 

Liściasta 181. 

Zadanie polegające na remoncie szklarni zniszczonej przez pogodę latem 

2017 roku. Szklarnia zostanie przekształcona w tunel a szkło pozostałe z 

transformacji zostanie użyte do odtworzenia drugiej szklarni. 

Szkoła kształci w zawodach rolniczych oraz ogrodniczych. Odbudowa 

szklarni pomoże szkole na wznowienie produkcji ogrodniczej w celach 

zarówno dydaktyczno-naukowych jak również, aby móc reaktywować 

sprzedaż warzyw, drzew i kwiatów mieszkańcom Łodzi. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni wokół szkoły i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych 

zajęć. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

  

45 000,00 zł  

63.  
WE 

B230BZ 

Budowa boiska do siatkówki plażowej. 

ul. Spadkowa 11. 

Wniosek dotyczy popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia poprzez 

budowę boiska do siatkówki plażowej, zlokalizowanego przy ul. Spadkowej 

11. W Łodzi jest mało obiektów tego typu, a popularność tej dyscypliny 

rośnie. Mieszkańcy Bałut - zwłaszcza dzieci i młodzież - zyskają dostęp do 

nowego boiska. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na aktywne i atrakcyjne spędzanie 

czasu wolnego. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności". 

95 000,00 zł 

64.  
WE 

B241BC 

Dobra kuchnia - zdrowe i smaczne żywienie, PM 42. 

PM 42, ul. Gnieźnieńska 9.  

W ramach realizacji zadania wyremontujemy i doposażymy w sprzęt 

kuchnię oraz zmywalnię w placówce. Doposażenie obejmie zakupienie 

sprzętu kuchennego, mebli i niezbędnych naczyń. Kuchnia oraz zmywalnie 

nie były remontowane od lat, przez co w większości nie spełniają 

wymaganych standardów i norm. Posiadamy przestarzały sprzęt, który ulega 

częstym awariom i wymaga ciągłych napraw. Każdego dnia 

przygotowywane i gotowane są posiłki dla 100 dzieci. Chcielibyśmy 

zapewnić pracownikom obsługi godne i bezpieczne warunki pracy, a 

dzieciom posiłki przygotowane wg najwyższych standardów. 

P 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków pracy, 

poprawi estetykę i standard pomieszczeń kuchennych. 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”. 

36 886,80 zł 

65.  WE Żeby fajnie bawić się trzeba najpierw ogród mieć - pomóż nam spełnić P 59 647,00 zł  
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B242BC marzenia, PM 42. 

PM 42, ul. Gnieźnieńska 9.  

Modernizacja placu zabaw w PM 42, obejmująca następujące elementy: 

rekultywacja istniejącego trawnika - wywiezienie starej ziemi i gruzu, 

nawiezienie nowej, siewnej ziemi, położenie siatki przeciw kretom, posianie 

trawy, zagospodarowanie ogrodu - bezpieczny oraz wielofunkcyjny sprzęt 

do zabaw. W ramach realizacji zadania planuje się demontaż starego, 

zniszczonego wyposażenia ogrodu, montaż nowych elementów placu 

zabaw, montaż bezpiecznej nawierzchni w obrębie placu zabaw. 

Zmodernizowany plac zabaw pozwoli na aktywne i bezpieczne spędzanie 

czasu przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym. 

 

 Realizacja zadania pozwoli dzieciom na ciekawe, bezpieczne i 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. 

Zmodernizowany plac zabaw pozwoli przede wszystkim na 

aktywne i bezpieczne spędzanie czasu przez dzieci w ogrodzie 

przedszkolnym. 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". 

66.  
WE 

B243TW 

Na dziedzińcu i w ogrodzie uczymy się o przyrodzie. 

SP 56, ul. Turoszowska 10. 

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i edukacyjnego dziedzińca na 

terenie SP 56, z którego będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i 

pozostali mieszkańcy osiedla. Na nowym dziedzińcu, planujemy utworzyć 

„poziomy plac zabaw" wraz ze ścieżką dydaktyczną, która będzie rozwijała 

zainteresowania dzieci i zachęcała ich do myślenia. Dzięki ścieżce 

dydaktycznej dzieci będą mogły opuścić mury szkoły i zbliżyć się do 

przyrody i najbliższego otoczenia. Nawierzchnia będzie wymieniona na 

taką, która będzie trwała i bezpieczna dla najmłodszych użytkowników. Na 

dziedzińcu zostanie również wyremontowany stary murek a na nim będą 

utworzone miejsca do siedzenia. Dodatkowo zostanie uporządkowana zieleń 

wokół dziedzińca co w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie 

warunków bezpieczeństwa oraz poprawienie estetyki tego miejsca. W 

ogrodzie postawione zostaną tablice edukacyjne oraz przyrządy, z których 

dzieci będą mogły korzystać m.in. na lekcji przyrody czy też geografii. 

Całość zostanie ogrodzona oraz założony zostanie monitoring. 

P 

Realizacja zadania wpłynie na bezpieczeństwo uczniów, 

podniesie standard i estetykę placówki . Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

300 000,00 zł 

67.  
WE 

B244BC 

Przedszkolak dobrym matematykiem -stworzenie klasy przedszkolnej z 

wykorzystaniem nowatorskiego programu nauczania Numicon. 

PM 143, ul. Jana 18. 

Celem projektu jest wykorzystanie koncepcji Numicon oraz realizacja w 

praktyce założeń związanych z innowacyjnością powyższej metody. 

Zaszczepiony zostanie trend nauczania pojęć matematycznych oraz 

poszerzona wiedzy na temat kształcenia w zakresie pojęć matematycznych. 

Doposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny w doskonały sposób 

uzupełni całokształt działań matematycznych angażując dzieci w naukę 

poprzez zabawę. Wyposażenie sali w meble służące wyeksponowaniu 

zebranych pomocy, umożliwiające dzieciom stały swobodny do nich dostęp, 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

edukacyjnych. 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”. 

19 000,00 zł 
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stwarzający możliwość manipulowania a przede wszystkim inspirowania do 

podejmowania określonych działań. Służyć temu mają także przystosowane 

do swobodnych ale i ukierunkowanych zabaw dzieci kąciki zainteresowań. 

68.  
WE 

B249BC 

Laboratorium językowe w SP 101. 

ul. Wspólna 5/7. 

Realizacja projektu związana jest z odpowiednim wyposażeniem klasy oraz 

pełnym przygotowaniem nauczycieli do korzystania z różnorodnej 

funkcjonalności pracowni. Dostosowanie sali lekcyjnej polegałoby na 

wyremontowaniu pomieszczenia a następnie wyposażeniu go w odpowiedni 

sprzęt. Byłyby to 24 stanowiska uczniowskie z słuchawkami. Stoliki i 

krzesełka uczniowskie w pełni ergonomiczne zapewnią dzieciom komfort 

pracy. Wszyscy uczniowie skierowani będą w stronę nauczyciela i monitora 

co zapewni im płynność w wykonywaniu zadań i poleceń. Biurko 

nauczyciela wyposażone we wbudowany do blatu monitor z hartowana 

szybą pozwoli na szybkie planowanie i zmienianie organizacji procesu 

dydaktycznego. Ważnym i niezbędnym elementem tej pracowni będzie 

wyposażenie jej w monitor interaktywny, a dodatkowo w wysokiej jakości 

komputer, laptop i tablet. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

językowych. 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”. 

85 900,00 zł 

69.  
WE 

B250LA 

Remont sanitariatów w SP 61. 

ul. Okólna 183. 

Naprawy tynkarskie ścian i sufitów, położenie glazury na podłogach i 

ścianach, zakup wyposażenia sanitariatów, wymiana instalacji hydraulicznej 

i kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, 

wykonanie wentylacji mechanicznej. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów sanitarnych. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

220 000,00 zł  

70.  
WE 

B267JM 

Lepsza szkoła - modernizacja bazy lokalowej i sportowej SP 172. 

ul. Jaskrowa 15. 

Projekt zakłada poprawę i rozbudowę strefy wypoczynku i aktywności na 

terenie działki szkolnej. Zaplanowano założenie kostki brukowej w celu 

przygotowania dziedzińca szkolnego do imprez i zajęć plenerowych dla 

uczniów i okolicznych mieszkańców. Przewidziano odnowienie boiska 

szkolnego (poprawę murawy, piłkochwytów i ogrodzenia), założenie 

ławeczek, stworzenie dodatkowego małego boiska typu street bali, dodanie 

plenerowych stołów do gry w szachy i ping-ponga. Ponadto zaplanowano 

wymianę stolarki drzwiowej w szkole i malowanie ścian korytarzy 

szkolnych. Całość projektu ma służyć poprawie warunków nauki, zabawy i 

relaksu uczniów SP172 i ich rodzin oraz mieszkańców osiedla; projekt 

przewiduje zwiększenie zainteresowania aktywnymi formami spędzania 

wolnego czasu, a także poprawę wizerunku szkoły i osiedla. 

P 

Realizacja zadania projektu pozwoli na ciekawe, bezpieczne i 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie wykonane 

z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

915 000,00 zł 
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71.  
WE 

B268BD 

Termomodernizacja budynku SP 58. 

ul. Młynarska 42/ 46. 

Budynek szkoły nie był remontowany całościowo od 59 lat. 

Termomodernizacja budynku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i 

komfortu warunków pracy uczniów oraz przyniesie szkole oszczędności w 

wydatkach przeznaczonych na zużyciu energii cieplnej. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie komfortu i standardów pracy oraz stworzy 

warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkich 

pracowników.  

1 750 000,00 zł 

72.  
WE 

B276BC 

Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 149. 

Ul. Murarska 42. 

Projekt zakłada: modernizację dwóch tarasów służących do zabaw 

ruchowych, plastycznych oraz występów dzieci podczas pikników, Nowe 

tarasy posłużą za miejsce spotkań lokalnej społeczności podczas pikników, 

dni otwartych, cyklicznych spotkań dzieci i ich rodzin, przeprowadzenie 

prac konserwatorskich istniejącego placu zabaw, wymianę starego podłoża 

pod drabinkami na nową, bezpieczną trawę (zakup darni oraz ziemi) oraz 

zakup 4 bezpiecznych bujaków dla dzieci, modernizację boiska 

wchodzącego w skład przedszkolnego ogrodu, na którym dzieci rozgrywają 

gry zespołowe, będące niezmiernie ważnym elementem w ich rozwoju, 

wymianę starych i mocno zniszczonych drzwi prowadzących z przedszkola 

do ogrodu na nowe, posiadające atest przeciwpożarowy. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni zewnętrznej i 

warunki pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na 

podniesienie standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych na 

świeżym powietrzu. Ponadto dzieci będą miały możliwość na 

ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego rozwijające ich 

kreatywność, sprawność ruchową. 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”. 

107 419,00 zł 

73.  
WE 

B277BD 

Sprzęt nagłaśniający do PM 18. 

ul. H. Konstadta 9. 

Aby zapewnić optymalny i atrakcyjny sposób poznawania świata należy 

dostarczać dzieciom różnorodne formy i metody pracy. Dlatego kładziemy 

duży nacisk na występy naszych Przedszkolaków - trakcie codziennej pracy 

oraz organizując uroczystości dla najbliższych. Występ dla każdego dziecka 

jest bardzo ważny ale przede wszystkim jest to duże wyzwanie, które wiążę 

się ze stresem. Sprzęt nagłaśniający który posiada dobre parametry i ma 

wiele funkcji w jednym miejscu ułatwiłby organizowanie takich występów. 

Nauczycielki planowałby sobie scenariusze teatrzyków, uroczystości w 

odpowiedniej kolejności a próby i efekt finalny byłby jeszcze ciekawszy i 

pięknie wykonany. Każdy sprzęt nagłaśniający będzie dużym wsparciem w 

pracy z dzieckiem. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom i jakość pracy. Da 

możliwość organizacji uroczystości, które wpłyną na 

kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci, przyczynią się 

do ich prawidłowego rozwoju, podnosząc poziom pewności 

siebie.  

4 520,00 zł 

74.  
WE 

B281JM 

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

zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 120. 

ul. Centralna 40. 

Montaż dwóch wiat ze stojakami na rowery w ilości 42 sztuk oraz siłowni 

zewnętrznej. Siłownia składać się będzie z następujących urządzeń: 

biegacza wolnostojącego, orbitreka wolnostojącego, prasy nożnej, twistera z 

wahadłem, wioślarza wolnostojącego, rowerka, wyciskania siedząc. Wiaty 

P 

Realizacja zadania podniesie standard obiektu. Pozwoli także 

mieszkańcom na ciekawe, bezpieczne, atrakcyjne spędzanie 

czasu wolnego podczas różnych form aktywności na świeżym 

powietrzu, a także podniesie jakość życia rekreacyjnego. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

116 450,00 zł 
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oraz elementy siłowni stanowić będą doskonałe uzupełnienie istniejącej 

infrastruktury szkoły posiadającej już plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

75.  
WE 

B282BD 

Jesteśmy bezpieczni - domofon w naszym Przedszkolu. 

Ul. H Konstadta 9. 

PM 18 mieści się na parterze bloku mieszkalnego. W naszym przedszkolu 

mamy sale przejściowe. Domofon ułatwiłby nam codzienne 

funkcjonowanie. Odbieranie przedszkolaków nie powodowałoby 

przemieszczania się rodziców przez sale innych grup. Każde wejście w 

czasie zabaw powoduje, ze dzieci „odrywają" się od zajęć i wszystko trzeba 

zaczynać od nowa. Domofon to także nauka nowych obowiązków - jak być 

dobrym dyżurnym, pełnienie obowiązków, wypełnianie zadań. Każda sala 

zabaw połączona byłaby z holem dla rodziców, każdy rodzic łączyłby się 

bezpośrednio z wybraną grupą wiekową. 

P 

Realizacja zadania poprawi poziom codziennego 

funkcjonowania, wpłynie na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa. Ponadto usprawni sposób odbierania dzieci 

przez rodziców, bez zakłócania codziennej pracy przedszkola. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

3 500,00 zł 

76.  
WE 

B283BD 

Nasze piękne łazienki - PM 18. 

Ul. H Konstadta 9. 

PM 18 mieści się na parterze bloku mieszkalnego, na Starych Bałutach. W 

latach 80 ubiegłego wieku w tym miejscu była znana restauracja. Obecna 

estetyka, funkcjonalność odstaje od obecnych potrzeb. Kabiny toalet 

stwarzają zagrożenie, są bardzo ciężkie dla korzystających dzieci. Bieżące 

naprawy są nie wystarczające, brakuje części zamiennych. Glazura i terakota 

jest popękana a niektóre umywalki są wyłączone z eksploatacji, ze względu 

na ich stan techniczny. Bardzo byśmy chcieli aby nasze dzieci mogły 

korzystać z łazienek estetycznych i funkcjonalnych a przede wszystkim z 

bezpiecznych. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów sanitarnych. 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". 

106 895,93 zł 

77.  
WE 

B284JM 

Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna w SP 120. 

ul. Centralna 40. 

Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna będzie wykorzystywana 

przez wszystkich uczniów naszej szkoły. Najmłodsi będą uczyli się języka 

angielskiego i programowania, a uczniowie klas starszych będą korzystać z 

tabletów, pilotów do wykonywania testów, dzięki którym będą mogli w 

sposób interaktywny uczestniczyć w zajęciach. Możliwe będzie 

przeprowadzenie lekcji korelujących nauczanie języka angielskiego z 

innymi przedmiotami. Lekcje staną się ciekawsze, a dzięki nowoczesnej 

sieci internetowej i programom multimedialnym uczniowie będą mogli 

poznawać świat, jego bogactwa i osobliwości, zdobywać nowe umiejętności 

informatyczne, poszerzać swoją wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin 

nauki. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć. 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”. 

284 000,00 zł  
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78.  
WE 

B285BC 

Budowa podjazdu dla wózków- likwidacja barier architektonicznych 

oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw. 

PM 202 ul. Sędziowska 8/10. 

Bariery architektoniczne w znaczącym stopniu ograniczają dostęp do 

budynku osobom o zróżnicowanych możliwościach ruchowych- wśród nich 

są zarówno nasi wychowankowie, osoby niepełnosprawne, starsze, rodzice i 

opiekunowie przyprowadzających dzieci do przedszkola oraz rodzice z 

małymi dziećmi w wózkach. Wejście do budynku przedszkola znajduje się 

na wysokości 130 cm. i prowadzi do niego 8 stopni schodów, tak więc nie 

jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z 

małymi dziećmi, dlatego też konieczna jest budowa podjazdu , który ułatwi 

wszystkim swobodny dostęp do przedszkola. 

P 

Realizacja zadania projektu pozwoli na zlikwidowanie bariery 

architektonicznej, która w znaczący sposób ogranicza dostęp do 

budynku osobom o zróżnicowanych możliwościach ruchowych 

osób w różnym przedziale wiekowym. Nowy sprzęt w ogrodzie 

przedszkolnym pozwoli na atrakcyjne i aktywne spędzanie 

czasu na świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

170 000,00 zł 

79.  
WE 

B293RA 

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

Radogoszczu. 

PM 235. 

Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw, który wzbogaci nie tylko naszą 

ofertę, ale i krajobraz osiedla. W ramach jego wyposażenia chcielibyśmy, 

aby znalazły się przyjazne dla dzieci sprzęty zabawowe (3 zjeżdżalnie ze 

ślizgiem z blachy nierdzewnej, 6 drewnianych ławostołów, 3 drewniane 

piaskownice z zadaszeniem - 3mx3m, 6 drewnianych ławek, 3 huśtawki 

podwójne, 9 sprężyn, 3 równoważnie, 2 altany ogrodowe, 3 duże zabawki 

stojące: lokomotywa z wagonem , auto, domek i 2 kosze na śmieci. 

P 

Realizacja zadania projektu pozwoli dzieciom na ciekawe, 

bezpieczne atrakcyjne spędzanie czasu na świeżym powietrz. 

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". 

315 000,00 zł 

80.  
WE 

B296BD 

Osiedlowa scena teatralna „Pod chmurką". 

SP 81, ul. E. Plater 28/32. 

Zainstalowanie sceny na stałe z jednoczesnym zadaszeniem, umożliwi 

realizację wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych. Scena będzie położona 

pomiędzy budynkiem szkolnym a kompleksem boisk wielofunkcyjnych 

„Orlik". Realizacja zadania wymaga m.in. przygotowania podłoża pod 

konstrukcję (fundamenty), wykonanie konstrukcji stalowej wraz z 

malowaniem, zadaszenia sceny, wykonanie podestu scenicznego oraz 

montażu całości i oświetlenia sceny. Zakupienie lekkich krzeseł umożliwi 

komfortowe uczestniczenie w imprezach. 

P 

Realizacja zadania pozwoli mieszkańcom na ciekawe, 

bezpieczne, atrakcyjne i rodzinne spędzanie czasu wolnego 

podczas różnych form aktywności/uroczystości na świeżym 

powietrzu. Przyczyni się do integracji społeczności lokalnej. 

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”. 

250 120,00 zł 

81.  
WE 

B298JM 

Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie. 

PM 45, ul. Biegańskiego. 

Coraz więcej dzieci uczęszczających do przedszkola ma problemy 

logopedyczne. W związku z tym prowadzone są zajęcia w ramach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznych (logopedia) na terenie placówki. Obecnie 

zajęcia odbywają się w wyznaczonym miejscu na holu. Celem projektu jest 

stworzenie miejsca, w którym dzieci swobodnie będą mogły uczestniczyć w 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni przedszkolnej. 

Pozwoli także na podniesienie komfortu i standardów pracy 

oraz stworzy warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy 

pracowników oraz nauki przedszkolaków. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

22 500,00 zł 
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zajęciach logopedycznych, zapewni im to komfort zabawy oraz przyczyni 

się to do uzyskania pożądanych efektów. Organizowane zajęcia będą miały 

na celu usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad 

wymowy, poprawienie funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej, 

rozbudowanie zasobów słownictwa czynnego i biernego. Zajęcia będą 

prowadzone przez logopedę zatrudnionego przez placówkę, który stworzy 

program zajęć z wykorzystaniem adekwatnych do tego środków 

dydaktycznych. 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

82.  
WE 

B308JM 

Wyposażenie PM 45 na Julianowie w sprzęt multimedialny szansą na 

lepszy rozwój dzieci. 

ul. Biegańskiego 9.  

Wyposażenie w sprzęt multimedialny jest szansą na lepszy rozwój dzieci w 

pierwszym okresie ich edukacji. Zakup: tablic interaktywnych, podłogi 

funfloor, zestaw do nagłośnienia i oświetlenia występów dzieci. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych dla 

najmłodszych. 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". 

29 500,00 zł 

83.  
WE 

B310BD 

Modernizacja sali gimnastycznej w XXIV LO. 

ul. Marysińska 61/67. 

Sala gimnastyczna, z której korzystają uczniowie jest w bardzo złym stanie 

technicznym. Parkiet wymaga wymiany, jest bardzo zniszczony, ruszają się 

klepki parkietowe zagrażając bezpieczeństwu ćwiczących uczniów. Sala 

wymaga również wymiany oświetlenia, obecne jest przestarzałe, zużywa 

dużo energii elektrycznej. Ściany wymagają naprawy tynków malowania. 

Konieczna jest wymiana drzwi i zakup nowego sprzętu sportowego. 

Nauczanie wychowania fizycznego wymaga stałego podnoszenia 

standardów: metod nauczania, a jeszcze bardziej zwiększania atrakcyjności 

zajęć poprzez modernizowanie zaplecza sportowego. Stąd w projekcie 

znajdują się z jednej strony elementy remontowo budowlane a z drugiej 

strony nowoczesne wyposażenie podnoszące jakość kształcenia kultury 

fizycznej. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie komfortu i standardów pracy oraz stworzy 

warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy, wpłynie na jakość 

prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego. 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". 

420 000,00 zł 

84.  
WE 

B311RA 

Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. 

ul. Syrenki 19a. 

Prace, które należy wykonać obejmują usunięcie obecnego systemu 

wentylacji i założenie wywiewów tylko nad miejscami, gdzie produkty 

poddawane są obróbce termicznej (czyli gotowanie i smażenie). Następnie 

trzeba usunąć obecną glazurę i terakotę i położyć nowe płytki na ścianach i 

podłodze. W miejscach gotowania na ścianach położyć stal kwasową. W 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów sanitarnych. 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". 

600 000,00 zł 
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dalszej kolejności pomalować ściany powyżej linii glazury oraz sufity. 

Kolejny element remontu to zakup nowych szafek kuchennych i stołów ze 

stali kwasowej. Ostatni etap prac to zakup nowego sprzętu 

gastronomicznego typu: patelnia elektryczna uchylna, zmywarka kapturowa, 

obieraczka, maszynka do mięsa, szatkownica do warzyw, blender, 

kotleciarka elektryczna, krajalnica do chleba wolnostojąca, lodówka, 

obieraczka do ziemniaków, kuchnia gazowa 4-palnikowa, termosy na zupę 

wykorzystywane podczas wycieczek. 

85.  
WE 

B312RA 

Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184. 

ul. Syrenki 19a. 

Budowa parkingu dla bezpiecznego pozostawienia rowerów, hulajnóg, 

deskorolek przy SP 184 w Łodzi. Obiekt to zadaszona wiata z całodobowym 

systemem monitoringu wizyjnego. 

P 

Realizacja zadania podniesie standard obiektu. Przyczyni się do 

propagowania zdrowego stylu życia, a także wpłynie na 

podniesienie bezpieczeństwa mienia uczniów i innych osób 

korzystających z „rowerowi". Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

200 000,00 zł 

86.  
WE 

B313TW 

Przedszkole marzeń - remont PM 115! 

ul. Traktorowa 37a. 

Realizowany projekt ma obejmować modernizacje kuchni, ogrodzenia, 

elewacji oraz tarasu. Działania wpłyną pozytywnie na standard i jakość 

przedszkola, z którego korzystają wszystkie dzieci mieszkańców naszego 

osiedla. 

P 

Realizacją zadania poprawi standardy placówki, wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa i estetykę pomieszczeń w przedszkolu. 

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”. 

593 000,00 zł 

87.  
WE 

B314BD 

Modernizacja placu zabaw przy PM 50. 

ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14. 

W PM 50 w ostatnich latach wykonane zostały częściowo zewnętrzne prace 

remontowe. Zabrakło jednak środków na ich dokończenie m.in. na 

uzupełnienie ubytków oraz pomalowanie ściany od strony ogrodu, ale 

przede wszystkim na zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw, czyli 

na to na czym najbardziej zależy dzieciom. Wszystkie znajdujące się w nim 

zabawki - huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, ze względu na ich zużycie, 

wymagają wymiany i unowocześnienia. Pragniemy stworzyć dla naszych 

dzieci bezpieczny i kolorowy plac zabaw, w którym będą mogły aktywnie 

spędzać czas. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na aktywne i bezpieczne spędzanie 

czasu na świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

  

88.  
WE 

B323JM 

Budowa wiaty rowerowej ze stojakami na 18 rowerów, przy SP 172. 

ul. Jaskrowa 15. 

Wiata rowerowa ze stojakami na 18 rowerów. Projekt ma na celu 

umożliwienie o każdej porze roku aktywności fizycznej uczniom oraz 

zachęcenie najmłodszych i rodziców do korzystania z bezemisyjnego środka 

P 

Realizacja zadania podniesie standard obiektu. Przyczyni się do 

propagowania zdrowego stylu życia, a także wpłynie na 

podniesienie bezpieczeństwa mienia uczniów i innych osób 

korzystających z wiaty rowerowej. Zadanie będzie wykonane z 

30 000,00 zł 



29 
 

lokomocji. Projekt dodatkowo ogranicza i uspokaja ruch samochodowy w 

sąsiedztwie szkoły, poprawia jakość życia mieszkańców okolic szkoły i jest 

zgodny z ogólnoeuropejskimi tendencjami. 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

89.  
WE 

B331TW 

Modernizacja Naszej SP 48. 

ul. Rydzowa 15. 

Projekt modernizacji zakłada wprowadzenie szeregu elementów, które są 

konieczne do bezpiecznej i efektywnej nauki naszych uczniów. Chcemy, 

aby uczniowie obecni i przyszli mogli w pełni korzystać z bezpiecznego i 

przyjaznego środowiska szkolnego zarówno w czasie lekcji jak i po nich, na 

zajęciach dodatkowych. Nie bez znaczenia jest też dla nas efektywne 

gospodarowanie energią cieplną i elektryczną zużywaną w naszej placówce. 

Chcemy, aby Nasza Nowa Szkoła Podstawowa była tak bardzo ekologiczna 

jak tylko się da. Stawiamy również na nowoczesne rozwiązania w zakresie 

oświetlenia, centralnego ogrzewania. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na podniesienie standardu budynku, 

estetyki pomieszczeń i bezpieczeństwa uczniów, rodziców i 

pracowników szkoły . Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

1 830 000,00 zł 

90.  
WE 

B339TW 

Kolorowe PM 123. 

ul. Rojna 24. 

Przedmiotem zadania będzie: ocieplenie zewnętrznych ścian styropianem z 

wykończeniem tynkiem silikonowym- wymianą obróbek blacharskich 

parapetów na nowe z blachy powlekane 0,5 mm, wymiana rur spustowych 

na nowe PCV. Przewiduje się również wymiany pokryć z papy daszków nad 

wejściem wraz z obróbką z blachy powlekanej. Następnym elementem to 

naprawa kominów poprzez uzupełnienie ubytków w tynkach kominów, 

wykonanie warstwy wzmacniającej z zaprawy klejowej zbrojonej siatką z 

włókna szklanego, wykonanie tynkarskiej cienkowarstwowej tynkiem 

silikonowym oraz wykonanie zabezpieczenia czap kominów papą 

termozgrzewalną i obróbką z blachy ocynkowanej. Ostatnie prace dotyczyły 

by ocieplenia stropodachu metodą wdmuchu granulatu wełny mineralnej. 

P 

Realizacją zadania podniesie standard budynku, wpłynie na 

estetykę i podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz poprawi 

funkcjonalność i ergonomię budynku. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

269 640,00 zł 

91.  
WE 

B340TW 

Sala gimnastyczna w SP 3. 

Al. Harcerzy Zatorowców 6. 

Projekt dotyczy kompleksowy remontu sali gimnastycznej, szatni dla 

uczniów przy sali gimnastycznej i zaplecza. Remontem zastanie objęte: 

termomodernizacja dachu, demontaż starych okien oraz zakup i montaż 

nowych okien wraz z siatkami zabezpieczającymi, demontaż starych 

zabezpieczeń i montaż nowych osłon na grzejniki, zerwanie starego 

parkietu, przygotowanie podłoża, zakup i położenie nowej podłogi PCV, 

wymiana oświetlenia, malowanie ścian i sufitów, wymiana drabinek, remont 

szatni dla uczniów, remont zaplecza na sprzęt sportowy. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie komfortu i standardów pracy oraz stworzy 

warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy, wpłynie na jakość 

prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego. 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”. 

468 000,00 zł 

92.  
WE 

B341BD 

Remont szatni uczniowskiej w SP 153. 

ul. Obrońców Westerplatte 28. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na bezpieczne korzystanie z 
180 000,00 zł 
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Zadanie polega na remoncie pomieszczeń szatni uczniowskiej w piwnicy. 

Prace remontowe to skucie starych tynków, ew. odgrzybienie i osuszenie 

ścian, wymiana instalacji elektrycznej, uzupełnienie ubytków w ścianach i 

ich malowanie, skucie starej posadzki i położenie nowej. Dodatkowo nastąpi 

demontaż starych boksów i montaż nowych w ilości 20 szt. 

pomieszczeń szatni uczniowskiej, wpłynie również na 

podniesienie standardu i estetyki pomieszczeń. 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”. 

93.  
WE 

B342BD 

Remont sali gimnastycznej SP 153. 

ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Zadanie polega na remoncie sali gimnastycznej oraz jej zaplecza 

(magazynku ze sprzętem oraz przebieralni uczniowskiej). Prace remontowe 

w pomieszczeniach polegać będą na: skuciu starych tynków, ew. 

odgrzybieniu i osuszeniu ścian, wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu 

wentylacji i klimatyzacji, położeniu nowego parkietu i malowaniu ścian. 

Dodatkowo w sali gimnastycznej zostanie zamontowany sprzęt 

multimedialny (nagłośnienie oraz projektor ) , pojawią się nowe tablice i 

kosze, wymalowane zostaną siatki na parkiecie (boisko do siatkówki, 

koszykówki, piłki nożnej i ręcznej), zainstalowany zostanie naciąg do gry w 

siatkówkę, zamontowane zostaną nowe drabinki. Dodatkowo zakupione 

zostaną: maty do ochrony parkietu, materace gimnastyczne, maty judo, 

wózek do przechowywania materacy. W przebieralni uczniowskiej pojawią 

się nowe ławki oraz zamontowane zostaną nowe wieszaki. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

sportowych w bezpiecznej i estetycznej sali gimnastycznej. 

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”. 

400 000,00 zł 

94.  
WE 

B343BD 

Przerwa nie musi być nudna - doposażenie SP 153. 

ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Projekt zakłada zakup sprzętu, który zostanie wykorzystany przez uczniów 

podczas przerw szkolnych. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie komfortu i standardów pracy oraz stworzy 

warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkich 

pracowników. Uczniom stworzy przyjazne warunki do 

odpoczynku i relaksu. 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". 

11 500,00 zł 

95.  
WE 

B344BD 

Mały programista w SP 153.  

ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Projekt zakłada zakup sprzętu, który wspomoże nauczycieli w nauce 

informatyki i programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

P 

 Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów. Pozwoli także na podniesienie standardów 

pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć z zakresu informatyki. 

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 

55 000,00 zł  
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sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

96.  
WE 

B364BD 

E-biblioteka w SP58. 

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

Stworzenie centrum multimedialno - czytelniczego w bibliotece SP 58. 

Wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy: 5 zestawów 

komputerowych, 26 tabletów. Zakup elektronicznego dostępu on- Line do 

zasobów IBUK LIBRA. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć przy 

wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów multimedialnych. 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". 

39 845,00 zł 

97.  
WE 

B366JM 

Kreatywne miejsce zabaw dzieci statek i piaskownica PM 45. 

ul. Biegańskiego 9. 

Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie kreatywności, 

motoryki, edukacji oraz integracji sensorycznej poprzez: zabawę w piasku - 

to trening sprawności manualnych i precyzji ruchów - montaż piaskownicy 

edukacyjnej wraz z zestawem kreatywnym będzie wspierał rozwój dzieci w 

tym zakresie, uatrakcyjni zabawę i naukę dzieci w wieku przedszkolnym, 

zestaw zabawowy „statek" - ma poprawić umiejętności poznawcze oraz 

stymulować wyobraźnię w zakresie sposobów spędzania czasu na świeżym 

powietrzu. 

P 

 Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu rozwijające ich kreatywność, małą i dużą 

motorykę. 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". 

29 900,00 zł  

98.  
WE 

G017CH 

Bezstresowy dzwonek w SP 110. 

SP 110, ul. Zamknięta 3. 

Zakup i montaż dzwonka bezstresowego. Jest to dzwonek dostosowany do 

uszu małych dzieci. 

P 

 

 Realizacja zadania podniesie poziom i jakość pracy. Stworzy 

przyjazne warunki rozwoju dzieci i młodzieży z 

uwzględnieniem ich potrzeb psychofizycznych.  Podniesie 

komfort pracy wszystkich pracowników. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

 

  

18 000,00 zł  

99.  
WE 

G021CH 

STAWY JANA - bezpłatne imprezy - "Dzień Dziecka" i Pożegnanie 

Lata". Warsztaty plastyczne dla dzieci i seniorów w SP 109. 

MOSiR "Stawy Jana"/SP 109, ul. Pryncypalna 74. 

1. „Dzień Dziecka" organizowany jest na „Stawach Jana" i stał się stałym 

elementem spotkań naszych dzieci. Maja one możliwość pokazania swoich 

programów artystycznych - dzieci przedszkolne i szkolne, które specjalnie 

P 

Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjnie i ciekawe spędzanie 

czasu wolnego społeczności szkolnej z mieszkańcami osiedla 

wpływając tym samym na integrację lokalnej społeczności. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

75 000,00 zł  
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są przygotowane na ta okazję. Organizator podczas imprezy zapewnia 

wszelkiego rodzaju atrakcji i poczęstunek na cały czas pobytu dzieci. 

2. „Pożegnanie lata" na „Stawach Jana" jak „Dzień dziecka" jest również 

organizowany dla wszystkich mieszkańców naszego Miasta i osiedla. Jest to 

czas na spotkanie z radnymi naszego osiedla i na rozmowę o problemach z 

którymi borykąją się nasi mieszkańcy i cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Impreza jest bezpłatna z gorącym posiłkiem, słodkim poczęstunkiem i 

atrakcjami dla dzieci. 

3. Spotkania „Seniorzy dzieciom - dzieci seniorom" trwają od trzech lat. 

Głównym celem jest zacienienie więzi rodzinnych, partnerskich między 

seniorami a dziećmi, jak również pobudzenie aktywności społecznej do 

działania na naszym osiedlu i zawiązywaniu przyjaźni między seniorami. 

Tematy spotkań ustalane są przez seniorów biorących udział i cieszą się 

duża popularnością. Zaś dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 109 

zajęcia są prowadzone pod okiem nauczycieli. 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

100.  
WE 

G023WI 

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw. 

PM nr 233, ul. Kolumny 301. 

PM nr 233 mieści się na obrzeżach miasta. Posiada przepiękny ogród. 

Pragniemy, aby w tym ogrodzie znalazła się ścieżka zdrowia, huśtawka - 

Bocianie gniazdo, tablica do pisania kredą, ławeczki. Przedszkole to 

doskonałe miejsce do rozwoju aktywności ruchowej, a ruch to zdrowie. 

Dzieci uczęszczające do przedszkola powinny mięć możliwość korzystania z 

nowoczesnego, bezpiecznego, funkcjonalnego sprzętu i urządzeń 

rekreacyjnych. Wpłynie to pozytywnie na rozwój psychofizyczny 

wychowanków, atrakcyjność otoczenia i estetykę. Pragniemy, poprawić 

poziom świadczonych usług, promować wartość wychowania 

przedszkolnego, aby teren placu zabaw stal się miejscem przyjaznym dla 

społeczności lokalnej, a szczególnie dla rodziców z małymi dziećmi, którzy 

są lub w przyszłości zostaną wychowankami naszego przedszkola. 

P 

Realizacja zadania pozwoli przedszkolakom z Przedszkola 

Miejskiego nr 233 na atrakcyjne i bezpieczne spędzanie czasu 

na wolnym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

55 750,00 zł  

101.  
WE 

G024WI 

Remont Sali zabaw dla dzieci z najmłodszej grupy. 

PM nr 233, ul. Kolumny 301. 

Największa sala w naszym przedszkolu należy do maluszków. Sala ta jest 

salą reprezentacyjną, w której odbywają się wszystkie spotkania i imprezy 

integracyjne. Wymaga ona gruntownego remontu, aby dzieci czuły się w 

niej miło, bezpiecznie i komfortowo. Pragniemy aby była to sala XXI 

wieku. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczenia, pozwoli 

przedszkolakom z Przedszkola Miejskiego nr 233 na atrakcyjne 

i bezpieczne spędzanie czasu w przedszkolu.  

55 000,00 zł  

102.  
WE 

G027GO 

Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34. 

Zarzewska 26/30. 

Przedszkole usytuowane jest w części osiedla, gdzie przeważają stare 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom z osiedla na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.  

 125 328,00 zł  
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kamienice z zaniedbanymi wybetonowanymi podwórkami. Dla naszych 

dzieci głównym miejscem spędzania czasu na powietrzu jest ogród 

przedszkolny. To spory teren, który wymaga modernizacji, usunięcia starych 

już częściowo spróchniałych sprzętów, uszkodzonej nawierzchni. 

Pragniemy, żeby ogród przedszkolny był miejscem bezpiecznym, gdzie 

dzieci będą mogły się bawić, uczyć i spędzać czas również ze swoimi 

rodzicami oraz rodzeństwem. Ogród czynny jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 6.00-17.00. 

 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”.Z uwagi na drzewa rosnące na działce 

wskazanej we wniosku projekt placu musi być dostosowany do 

obecnie istniejących warunków przyrodniczych.  

103.  
WE 

G035WI 

Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130. 

SP 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gościniec 1. 

Remont szatni obejmie poniższe zadania: 1. Adaptacja i wyposażenie 

osobnego pomieszczenia na szatnię dla klas I-III a. Wymiana tynków wraz z 

odgrzybieniem pomieszczenia 

b. Wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych dla podziału klas 

c. Wykonanie nowego oświetlenia z dostosowaniem instalacji elektrycznej 

d. Malowanie całego pomieszczenia 

e. Położenie płytek podłogowych 

f. Wykonanie obudowy instalacji sanitarnych 

g. Wyposażenie szatni klas I-III w listwowe wieszaki (szt. 18), ławeczki 2 

m. (szt. 6). 

2. Remont i wyposażenie istniejącej części szatni przeznaczonej dla klas IV-

VIII 

a. Demontaż istniejących metalowych siatkowych boksów 

b. Wyrównanie ścian, sufitu wraz z malowaniem 

c. Położenie płytek podłogowych 

d. Montaż nowego oświetlenia wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej 

e. Wyposażenie szatni w indywidualne szafki uczniowskie dla 160 uczniów 

oraz 4 ławki. 

3. Wykonanie monitoringu szatni ze względu na podniesienie 

bezpieczeństwa uczniów. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń oraz wpłynie 

na poprawę bezpieczeństwa uczniów.  

136 000,00 zł  

104.  
WE 

G036WI 

Kącik relaksu w SP 130. 

SP 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gościniec 1. 

Projekt jest inicjatywą samorządu uczniowskiego. Na terenie SPr 130 

chcemy stworzyć kolorową przestrzeń wypoczynku dla uczniów oraz 

wszystkich odwiedzających naszą szkołę. W części korytarza szkolnego na 

pierwszym piętrze (ok. 25 m2), chcemy usunąć drewniane krzesła, a zakupić 

miękkie kolorowe pufy, sofy i siedziska. Część ściany chcemy pokryć farbą 

magnetyczno - tablicową.Wyposażenie korytarza siedzenia typu pufy i sofy, 

pozwoli odprężyć się uczniom między lekcjami. Będą mogli w pewien 

P 

Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne i bezpieczne 

spędzanie przerw śródlekcyjnych w czasie pobytu dzieci w 

szkole.  

4 350,00 zł  
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sposób samodzielnie budować sobie przestrzeń, siadając w grupach lub 

poszukiwać np. odosobnienia z książką. Ściany magnetyczne, staną się 

miejscem, na wymianę pomysłów, prezentację prac i ogłoszeń. 

Nowo powstała przestrzeń będzie też służyć uczestnikom półkolonii letnich 

i zimowych organizowanych w naszej szkole oraz rodzicom oczekującym 

np. na spotkanie z pedagogiem szkolnym czy wychowawcą podczas 

konsultacji. 

105.  
WE 

G042PK 

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej 

nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6. 

Ul. Unicka 6. 

Projekt obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej nr 113 o wymiarach 44x22 m:. Inwestycja obejmuje - 

modernizację boiska szkolnego polegającą na zmianie podbudowy i 

nawierzchni w nawierzchnię poliuretanową o grubości 16 mm. Istniejące 

boisko ziemne zostanie zlikwidowane. 

Projekt zakłada budowę: piłkochwytów, ogrodzenia boiska, oświetlenia 

boiska, monitoringu wizyjnego boiska, udrożnienie istniejącej kanalizacji 

deszczowej wraz z budową i podłączeniem nowej kanalizacji deszczowej 

boiska do istniejącej kanalizacji burzowej. 

Celem projektu jest utworzenie boiska przeznaczonego do różnego rodzaju 

form aktywności fizycznej dla uczniów szkoły, a także społeczności 

lokalnej. Dzięki przeprowadzonej modernizacji możliwa będzie gra w piłkę 

nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, a także wielu 

innych dyscyplin sportowych. Możliwa będzie organizacja międzyszkolnych 

zawodów sportowych, integracja społeczności lokalnej w formie organizacji 

festynów czy pikników. 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom ze szkoły na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu podczas różnych form 

aktywności sportowej, a także podniesie atrakcyjność zajęć 

wychowania fizycznego prowadzonych na świeżym powietrzu. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

942 000,00 zł  

106.  
WE 

G048CD 

Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO. 

Ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B. 

Projekt polega na wybudowaniu boiska do siatkówki plażowej na terenie 

ogrodzonym przy XXXI LO w Łodzi. Dodatkowo boisko może służyć do 

gry w boule, badmintona, tenisa plażowego, beach soccera. Wszystkie te 

dyscypliny znajdują się w nowej podstawie programowej dla czteroletniego 

liceum. Realizacja projektu ma na celu uzupełnienie bazy sportowo-

rekreacyjnej , z której korzystają uczniowie szkoły oraz okoliczni 

mieszkańcy. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych i 

bezpiecznych zajęć sportowych. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

116 000,00 zł  

107.  
WE 

G049CD 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO. 

Ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO. Opis - Zadanie obejmuje 

wykonanie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy XXXI Liceum 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

korzystających z terenu osób. Ponadto powstały kompleks 

boisk wielofunkcyjnych podniesie jakość prowadzonych zajęć 

1 267 000,00 zł  
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Ogólnokształcącym w Łodzi. Obiekt składać się będzie ze specjalnie 

wyznaczonego miejsca do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, 

piłkę siatkową. Ponadto projekt zakłada budowę bieżni z trzema torami oraz 

skoczni do skoku w dal. Boisko będzie wyposażone w konstrukcje do gry w 

koszykówkę, słupy oraz siatki do piłki siatkowej, bramki do gry w piłkę 

nożną i ręczną. Realizacja projektu ma na celu uzupełnienie bazy sportowo-

rekreacyjnej , z której korzystają uczniowie szkoły oraz okoliczni 

mieszkańcy. 

wychowania fizycznego dla uczniów. Zapewni również 

możliwości aktywnego wypoczynku mieszkańcom. 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”. 

108.  
WE 

G052CH 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy 

dla SP 110. 

Ul. Zamknięta 3. 

W ramach zadania wyposażone zostaną: 

1. Szkolna pracownia komputerowa.- 25 nowoczesnych stanowiska 

komputerowych oraz wielofunkcyjne urządzenia drukujące, 

2. Szkolne centrum multimedialne- wyposażone w dwa stanowiska 

komputerowe i rzutnik multimedialny. 

3. Osiem sal lekcyjnych zostanie wyposażone w projektory multimedialne z 

ekranami. 

4. Piętnaście sal lekcyjnych wyposażonych będzie w komputery stacjonarne. 

Zakupiony zostanie mobilny zestaw tabletów dla uczniów i nauczycieli. 

Wyposażenie w powyższy sprzęt będzie wymagać także przystosowania 

pomieszczeń, zakupu okablowania i elementów mocujących, montażu 

sprzętu oraz zaopatrzenia zakupionego sprzętu w nowoczesne 

oprogramowanie na potrzeby edukacyjne w tym oprogramowanie 

zapewniające bezpieczne korzystanie z Internetu. 

Planowane jest zakupienie urządzeń bardzo wysokiej jakości, nowoczesnych 

i certyfikowanych, tak by umożliwić jak najdłuższe i efektywne ich 

użytkowanie przez uczniów i nauczycieli. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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”. 

118 000,00 zł  

109.  
WE 

G053CD 

Projekt multimedialnej pracowni polonistycznej w SP 64. 
SP 64 im. H. CH. Andersena, ul. Anczyca 6. 

Projekt obejmuje zakup sprzętów, multimedialnych pomocy dydaktycznych 

do nauki języka polskiego i akcesoriów. Zakładanym celem jest stworzenie 

przestrzeni zachęcającej do interdyscyplinarnej nauki z wykorzystaniem 

TIK. Sala wyposażona będzie w narzędzia rozwijające kompetencje 

kluczowe uczniów. Przestrzeń pracowni ma aktywizować młodzież do 

efektywnej nauki za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Dzięki 

realizacji projektu można będzie dostosować proces edukacyjny do 

oczekiwań uczniów i stworzyć pracownię polonistyczną na miarę XXI 

wieku. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne i ciekawe 

prowadzenie zajęć wpłynie również na estetykę pomieszczeń 

szkolnych. 

76 000,00 zł  
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110.  
WE 

G054CD 

„Na ćwiczenia zawsze pora- Od młodego do seniora"- Siłownia 

zewnętrzna w SP 64. 

Ul. Anczyca 6. 

Zamontowanie dziewięciu nowoczesnych i atestowanych urządzeń do 

aktywnej rekreacji w plenerze, umożliwiających wykonywanie ćwiczeń 

ogólnorozwojowych, siłowych i wytrzymałościowych. Siłownia będzie 

zlokalizowana na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi i 

dostępna będzie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Osiedla Chojny- 

Dąbrowa. Dodatkowo siłownia może stanowić świetnie miejsce do 

aktywnego spędzania czasu wolnego. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

sportowych i aktywne spędzenie czasu na wolnym powietrzu. 

137 000,00 zł  

111.  
WE 

G055CD 

Projekt polonistycznej pracowni kinowo-teatralnej w SP 64. 

SP 64 im. H. CH. Andersena, ul. Anczyca 6. 

Projekt obejmuje remont i wyposażenie sali lekcyjnej. Planowane jest 

przystosowanie przestrzeni do projekcji filmów (sprzęt i zaciemnienie) oraz 

organizacji przedstawień teatralnych (scena, oświetlenie). Sala wyposażona 

będzie w niezbędne miejsce do przechowywania i nowoczesne pomoce 

dydaktyczne do nauki języka polskiego. Projekt zakłada stworzenie miejsca 

do organizacji procesu dydaktycznego w sposób atrakcyjny i nowoczesny 

(multimedia). Przestrzeń powinna zachęcać uczniów do aktywnej nauki. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne i ciekawe 

prowadzenie zajęć wpłynie również na estetykę pomieszczeń 

szkolnych. 

85 000,00 zł  

112.  
WE 

G056CD 

 Nowoczesna pracownia historyczna w SP 64. 

SP 64 im. H. CH. Andersena, ul. Anczyca 6. 

Zgłaszane zadanie związane jest przede wszystkim z generalnym remontem 

pracowni historycznej w SP 64 oraz wyposażeniem jej w nowoczesne 

materiały dydaktyczne: tablicę multimedialną, plansze historyczne, mapy 

ścienne oraz programy interaktywne. Modernizacja sali lekcyjnej związana 

jest z kompleksową renowacją pomieszczenia oraz jego przebudową 

poprzez wyznaczenie dodatkowego pomieszczenia na tzw. zaplecze. Należy 

także zadbać o umeblowanie pracowni: nowe ławki i krzesła dla uczniów 

oraz regały na tradycyjne środki dydaktyczne, jak również podręczniki. 

Nowoczesna dydaktyka wymaga zwrócenia uwagi przede wszystkim na 

ucznia i jego zaangażowanie w proces kształcenia. Stąd niezbędne w 

dzisiejszym nauczaniu są multimedia, aktywizujące pracę wychowanków. 

Pracownia historyczna na miarę XXI wieku musi być więc wyposażona w 

tablicę interaktywną, projektor, laptop oraz oprogramowanie interaktywne. 

Dodatkowym atutem będzie wyposażenie sali lekcyjnej w komplet map 

ściennych oraz tablic dydaktycznych. Każda pracownia historyczna powinna 

umożliwiać spotkanie z „żywą przeszłością". Sposobem na realizację tego 

przedsięwzięcia jest utworzenie w sali lekcyjnej mini-muzeum. Realizację 

tego zadania ułatwi wyposażenie pracowni w gabloty muzealne, które 

P 

Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne i ciekawe 

prowadzenie zajęć wpłynie również na estetykę pomieszczeń 

szkolnych. 

 68 700,00 zł  
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będzie można zapełnić pamiątkami z czasów minionych wraz z ich krótki-

mi opisami. 

113.  
WE 

G057RO 

Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier 

zespołowych. 

SP 42 im. St. Staszica, ul. Przyszkole 42. 

Zadanie obejmuje położenie powierzchni poliuretanowej przy SP 42 z 

naniesionymi liniami do lekkoatletyki oraz gier zespołowych. Do wykonania 

tego zadania niezbędne jest usunięcie istniejącej nawierzchni z płyt 

betonowych i przygotowanie podłoża pod nawierzchnię poliuretanową. 

Niezbędne będzie przygotowanie miejsc pod mobilne słupki do piłki 

siatkowej, bramki do piłki ręcznej oraz koszy do piłki koszykowej. 

Stworzenie takiej bazy sportowo-rekreacyjnej umożliwi prowadzenie 

ciekawszych zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego oraz zajęć 

pozalekcyjnych. Umożliwi również aktywne spędzanie czasu podczas 

długich przerw śródlekcyjnych w okresie wiosenno-jesiennym. 

N 

Realizacja zadania nie jest możliwa z uwagi na przechodzącą w 

poprzek boiska sieć ciepłowniczą. 

 800 000,00 zł  

114.  
WE 

G058RO 

Wymiana stolarki okiennej w SP 42. 

SP 42, ul. Przyszkole 42. 

Zakres wymiany stolarki okiennej w SP 42 w Łodzi obejmować będzie m.in. 

roboty demontażowe starej stolarki okiennej i opierzeni parapetów 

zewnętrznych, ustawienie i montaż nowych okien, montaż parapetów 

zewnętrznych z blachy powlekanej, montaż parapetów wewnętrznych oraz 

obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną ościeży okiennych. 

Okna przeznaczone do wymiany są w złym stanie technicznym. W wyniku 

wieloletniej eksploatacji w znacznym stopniu uległy wypaczeniu. 

Przyczyniło się to do powstania licznych szpar mających duży wpływ na 

przenikanie do środka wody opadowej oraz na ubytki ciepła w okresie 

grzewczym. Część starych okien mamy tymczasowo zabezpieczone przed 

całkowitym wypadnięciem, ale w związku z powyższym nie można ich 

otwierać. Najmniejsze podmuchy wiatru stwarzają zagrożenie dla dzieci. 

Znaczną cześć okien udało się nam już wymienić na przestrzeni ostatnich 

lat, jednak zostało jeszcze kilka pomieszczeń, w których niezbędna jest 

wymiana stolarki okiennej. Są to m.in. sale, ciągi komunikacyjne: w tym 

korytarz szkolny, klatka schodowa, a także szatnie szkolne i toalety 

uczniowskie.Wymiana stolarki okiennej poprawi przede wszystkim 

bezpieczeństwo uczniów i pracowników, ale także estetykę szkoły oraz 

racjonalizację kosztów ogrzewania. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i 

estetykę pomieszczeń. 

 150 000,00 zł  

115.  
WE 

G059RO 

Remont ogrodzenia w PM 88. 

Ul. Rogozińskiego 4. 

Wymiana starego ogrodzenia, które jeszcze nigdy od powstania przedszkola 

P 

Realizacja zadania wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i 

estetyki placówki. 

 106 600,00 zł  
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(czyli od lat 60-tych) nie było remontowane. Ogrodzenie jest w fatalnym 

stanie i nie dość, że szpeci, to jeszcze stanowi zagrożenie dla szeroko 

pojętego bezpieczeństwa. 

116.  
WE 

G060RO 

Super kuchnia w PM 88. 

Ul. Rogozińskiego 4. 

W ramach realizacji zadania wyremontujemy i doposażymy kuchnię w 

niezbędne meble ze stali nierdzewnej. Prace remontowe będą polegały na: 

- demontażu starego pieca węglowego, 

- wymianie terakoty i glazury, oraz wymianie oświetlenia, 

- remoncie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, 

- malowaniu ścian i wymianie drzwi 

- wymiana instalacji wentylacyjnej 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pracy obsługi zatrudnionej 

w placówce, wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i estetyki 

pomieszczenia. 

 135 000,00 zł  

117.  
WE 

G061RU 

BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont 

korytarzy i doposażenie pracowni. 

Ul. Dzwonowa 18/20. 

Nowoczesna szkoła jest ciekawa i interesująca. Chce się w niej przebywać. 

Pragniemy stworzyć taką przestrzeń w naszej szkole. Chcielibyśmy 

wyremontować szkolne korytarze, pozbyć się odwiecznych lamperii i 

stworzyć uczniom nowoczesne wnętrza. 

Zadbać o bezpieczeństwo uczniów i wyłożyć schody wykładziną termiczną. 

Wymienić drzwi wejściowe do szkoły oraz do sal lekcyjnych. Stworzyć 

kącik pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz doposażyć pracownie 

biologiczno-chemiczną. Marzeniem uczniów jest również nauka w 

językowym laboratorium . Wszystkie te działania są dla całej społeczności 

szkolnej. Dążymy do tego aby nauka w naszej szkole była ciekawa, 

interesująca i bezpieczna. 

P 

Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i estetykę 

pomieszczeń szkoły, poprzez doposażenie pracowni pozwoli na 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć. 

 270 000,00 zł  

118.  
WE 

G072PK 

„Bezpiecznie przed szkołą" - wymiana nawierzchni chodników, skweru 

i parkingu przed SP 7 im. Orląt Lwowskich. 

Ul. Wiosenna 1. 

Ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów, rodziców i mieszkańców 

osiedla chcielibyśmy wymienić wszystkie płyty chodnikowe w ciągach 

komunikacyjnych przed szkołą na kolorową kostkę brukową. Wymiana 

nawierzchni popękanych, wystających chodników i parkingu to blisko 600 

m2 powierzchni użytkowej, z której codziennie korzystają dzieci, ich 

rodzice, pracownicy szkoły i mieszkańcy osiedla. Teren ten od wielu lat nie 

był remontowany. 

Skwer przed szkołą zwiększy swoją użyteczność publiczną i estetykę 

poprzez zamontowanie murków z siedziskami, koszy na śmieci i gazonów z 

roślinami żywopłotowymi. Jest to miejsce zbiórek, spotkań po lekcjach i 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni wokół szkoły 

oraz podniesie poziom bezpieczeństwa. Ponadto pozwoli  

budować postawy proekologiczne i stanowić będzie inwestycję 

w środowisko naturalne.  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”. 

  

252 000,00 zł  
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czekają tu opiekunowie na swoje dzieci. Obecnie brakuje na placu miejsca 

do odpoczynku. Kosmetyka istniejącej zieleni (drzewa i krzewy) jest 

konieczna ze względu na bezpieczeństwo korzystających z tego miejsca 

mieszkańców Łodzi. 

Zamontowanie bezpiecznych stojaków pozwoli im na pozostawienie 

sprzętu, który dodatkowo będzie objęty naszym monitoringiem. 

Na małym parkingu, z którego korzystają rodzice odwożący uczniów oraz 

pracownicy szkoły, teren jest nierówny, w niektórych miejscach zaczyna się 

zapadać. Konieczna jest naprawa i renowacja studzienki kanalizacyjnej 

znajdującej się na terenie parkingu. Wyrównanie i utwardzenie podłoża 

parkingu i zatoki postojowej jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa. 

Utworzenie wjazdu na boisko szkolne, pełniącego funkcję drogi 

przeciwpożarowej ułatwiłoby dotarcie służbom ratunkowym do 

ewentualnego wypadku lub pożaru. 

119.  
WE 

G080GO 

Remont kuchni właściwej wraz z zapleczem kuchennym oraz ciągiem 

gastronomicznym. 

Ul. Siedlecka 7/21. 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 jest placówką dla uczniów 

niepełnosprawnych z terenu i okolic Lodzi. Młodzież uczy się przedmiotów 

zawodowych między innymi kucharstwa, w kuchni właściwej i ciągu 

gastronomicznym. Kuchnia nie była modernizowana od ponad 50 lat 

,wykonywane były tylko doraźne remonty. Potrzebny jest gruntowny 

remont, gdyż pomieszczenia nie spełnia norm sanitarno-

epidemiologicznych.. W kuchni właściwej jest przygotowywane całodzienne 

wyżywienie dla naszych wychowanków przebywających w internacie. 

Młodzież nabywająca umiejętności kucharskich potrzebuje polepszenia 

warunków w kuchni. Remont kuchni właściwej wraz z ciągiem 

gastronomicznym i zapleczem pozwoli na rozwijanie umiejętności 

kulinarnych naszych podopiecznych. 

P 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów sanitarnych. 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”. 

 

416 000,00 zł  

120.  
WE 

G081CD 

Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Przedszkolu 

119. 

PM 119, ul. Lucjana Rydla 17. 

Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Przedszkolu nr 

119 to 

inicjatywa, która ma wesprzeć wszystkich rodziców na osiedlu w 

zapoznaniu dzieci z nowoczesną technologię edukacyjną. 

Już od dawna wiadomo, że różnorodność bodźców zewnętrznych 

ukierunkowanych w odpowiedni sposób pozwala na rozwój dzieci. 

Nowoczesne technologie w postaci monitorów interaktywnych wspieranych 

P 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu przedszkolaków. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla 

najmłodszych. 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 

68 790,13 zł  
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odpowiednim oprogramowaniem, oraz robotów programowalnych pomagają 

w takim rozwoju. Dzieci w wieku przedszkolnym nie mają dotychczas 

kontaktu z profesjonalnym sprzętem interaktywnym, a to właśnie taki wiek 

jest najlepszy do przekazywania wiedzy w sposób obrazkowy i dotykowy. 

Oprogramowanie ma za zadanie uczyć podstaw języków obcych, przyrody, 

języka polskiego czy matematyki. Wszystko jest dopasowane do potrzeb 

dzieci przedszkolnych. 

Należy wspomnieć, że oprogramowanie jest przygotowane do działań, które 

wymuszają używania rąk. Program będzie ogólnodostępny dla wszystkich 

mieszkaniowców osiedla. Stanie się głównym miejscem na osiedlu 

Nowoczesnych technologi dla dzieci, rodziców 

dostępności”. 

 

  

121.  
WE 

G086PK 

Stawiamy na sprawną młodzież w ZSEiU ul. Astronautów 19. 

ZSEiU, ul. Astronautów 19. 

W skład siłowni plenerowej wchodzi 6 elementów wyposażenia, bezpieczna 

nawierzchnia, ławki oraz kosze na śmieci. W skład kompleksu Street 

Workout wchodzi zestaw urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych, 

bezpieczna nawierzchnia, ławki i kosze na śmieci. Teren kompleksu 

zostanie ogrodzony, doświetlony i wyposażony w kamery monitoringu 

wizyjnego. Głównym celem zadania jest poprawa kondycji fizycznej wśród 

społeczności szkolnej i lokalnej. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na podniesienie jakości oraz 

atrakcyjności prowadzonych zajęć wychowania fizycznego dla 

uczniów. Ponadto uczniom zostaną stworzone warunki do 

podejmowania aktywności fizycznej na rzecz większej 

świadomości rozwoju ruchowego oraz organizacji czasu 

wolnego ukierunkowanego na prowadzenie zdrowego trybu 

życia. Dostępność siłownia dla osób spoza szkoły wpłynie 

pozytywnie na integrację społeczności lokalnej.  

Przy planowaniu realizacji zadania należy kierować się zasadą 

nie usuwania drzew rosnących na terenie nieruchomości. 

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”. 

 

 

 

 

 

 

501 000,00 zł  

122.  
WE 

G087PK 

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie ZSEiU ul. 

Astronautów 19. 

ZSEiU, ul. Astronautów 19. 

Boisko wielofunkcyjne wykonane z nawierzchni poliuretanowej o 

wymiarach 44 x 22 m. W skład boiska wchodzą: dwa boiska 22xl3m do 

koszykówki z regulowaną wysokością koszy, boisko do siatkówki z 

demontowanymi regulowanymi słupkami umożliwiającymi wykorzystanie 

boiska do gry w tenisa ziemnego, boisko 40x20 do piłki ręcznej z dwoma 

bramkami, piłkochwyty o wysokości 4m, odwodnienie liniowe, 

wyposażenie dodatkowe: trybuny, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, 

monitoring. 

P 
Realizacja zadania pozwoli  uczniom ze szkoły na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu podczas różnych form 

aktywności sportowej, a także podniesie atrakcyjność zajęć 

wychowania fizycznego prowadzonych na świeżym powietrzu.  

Przy planowaniu realizacji zadania należy kierować się zasadą 

nie usuwania drzew rosnących na terenie nieruchomości. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 

  

1 100 000,00 zł  
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123.  
WE 

G090CH 

„Patio dla malucha". 

Ul. Zamknięta 1. 

W PM 200 w Lodzi istnieje patio - przestrzeń pozwalającą najmłodszym 

dzieciom na korzystanie z uroków zabawy na świeżym powietrzu przy 

jednoczesnym zachowaniu maksymalnych zasad bezpieczeństwa (miejsce 

jest zabudowane, zaś wejście stanowią oszklone drzwi prowadzące z 

wewnątrz przedszkolnego budynku). Obecnie patio stanowi głównie formę 

dekoracyjną z nasadzeniami, fontanną oraz zdobytymi w ostatnich latach 

zabawkami ogrodowymi przeznaczonymi dla najmłodszych. Celem 

niniejszego projektu jest stworzenie ogródka zabaw dla najmłodszych 

dzieci, w którym znajdzie się bezpieczna nawierzchnia oraz atestowane 

instalacje pozwalające na beztroski relaks. 

P 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla dzieci 

na świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

 

  

24 900,00 zł  

124.  
WE 

G091CH 

„Maluchy w świecie nowoczesnych technologii" - zakup zestawów 

multimedialnych dla dzieci z PM 200. 

Ul. Zamknięta 1. 

PM 200 od lat włącza w swoje działania kwestie związane z nowoczesnymi 

technologiami multimedialnymi. Dzięki staraniom udało się wyposażyć 4 

klasy w zestawy interaktywne. Z uwagi na dużą ilość dzieci uczęszczających 

do przedszkola idealnym stanem rzeczy byłoby zakupienie analogicznych 

zestawów również do pozostałych sal. Pomogłoby to uniknąć konieczności 

ruchu wahadłowego grup przedszkolnych pragnących pracować z 

wykorzystaniem tablicy, zwiększyć jej dostępność dla wszystkich dzieci 

oraz zapewnić komfort maluchom czującym się niepewnie w nowych 

przestrzeniach. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

najmłodszych. 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”. 

 70 000,00 zł  

125.  
WE 

G092CH 

.,Biegaj, skacz i baw się" - rewitalizacja placu zabaw w PM 200. 

Ul. Zamknięta 1. 

PM 200 istnieje od początku lat osiemdziesiątych. Obecnie placówka 

obejmuje 11 oddziałów skupiających ponad 280 dzieci. Ubogie wyposażenie 

ogrodu przedszkolnego nie pozwala wychowankom na pełne i beztroskie 

korzystanie z uroków wiosennych i letnich zabaw na świeżym powietrzu. 

Zaplanowane działanie zakłada doposażenie placu w przyrządy i instalacje 

posiadające atesty i certyfikaty zapewniające bezpieczeństwo małych 

użytkowników. Dodatkową atrakcją staną się stoliki do gier i przeplatanki. 

- Dla młodszych dzieci - 1 zestaw Wieża 16 

- Dla dzieci pięcio-sześcio letnich - 1 zestaw Wieża 20 

Ponadto: ogrodowy wóz strażacki, ogrodowe auto smart, 4 bujaki, 2 

przeplatanki, 4kosze na śmieci. Potrzebę rewitalizacji oraz wzbogacenia 

wyposażenia zauważyli nie tylko pracownicy, ale również rodzice dzieci 

uczęszczających do przedszkola. Ogród przynależący do Przedszkola 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 154 577,00 zł  
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Miejskiego Nr 200 jest użytkowany nie tylko przez wychowanków, ale 

również - po czasie odbioru dzieci - przez ich rodziny. Niestety stan 

instalacji i zabawek wymaga odnowienia i rewitalizacji. Dla pełnego 

wykorzystania powierzchni niezbędna jest również większa ilość atrakcji. 

126.  
WE 

G093CH 

„Tajemniczy ogród" — stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na 

terenie PM 200. 

Ul. Zamknięta 1. 

Zaprojektowana przestrzeń zakłada stworzenie nowoczesnego ogródka 

dydaktycznego, który stanie się inspiracją do wielokierunkowych działań 

zarówno dzieci uczęszczających do przedszkola, jak i przedstawicieli 

środowiska lokalnego. 

W części edukacyjnej zaplanowano stworzenie stref tematycznych 

przybliżających roślinność wybranych ekosystemów. Poszczególne części 

w/w zakątka oddzielone będą od siebie ścieżkami: Ich dopełnieniem staną 

się tablice dydaktyczne. Opiekę nad sektorami sprawować będą wyznaczeni 

do tego zadania pracownicy oraz z ich pomocą wychowankowie 

przedszkola. Poniżej pokrótce omówione zostały poszczególne sektory, 

które mają stanowić odrębną część ogrodu: 

• „Zakątek zielarza" - Herbarium - tradycje związane z uprawą, zbieractwem 

oraz wykorzystaniem ziół sięgają zarania państwa polskiego. Obsadzone 

miętą, melisą, lawendą, czy szałwią grządki pozwolą niejako na 

przeniesienie się w czasie, posłużą również do stworzenia zielników oraz 

włączenia do codziennej diety samodzielnie uprawianych przez dzieci 

produktów. Każda z roślin zostanie opatrzona tabliczką z nazwą. 

• „Polna przygoda" - roślinność pól i łąk - sektor stanowić ma niewielki 

wycinek typowej łąki. Oprócz traw swoje miejsce znajdą tam rośliny 

miododajne, rumianki, chabry. Miejsce to stanowić ma element przenoszący 

odwiedzających na łono przyrody, z dala od miejskiej dżungli. Powinno stać 

się również pretekstem do rozważań na temat ochrony zwierząt 

zamieszkujących podobne tereny. Również tutaj rośliny zostaną opisane 

pozwalając na dogłębne zapoznanie z tym ekosystemem. 

• „Najmniejsi bracia mniejsi" - stanowisko domków dla owadów, które 

stanowią niezwykle bogaty świat niewielkich istot. Profesjonalnie 

przygotowane skrytki pozwolą również na obserwację owadów, oraz 

poznanie ich nawyków i sposobów życia. 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom z przedszkola na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne rozwijanie zainteresowań, 

kształtowanie postaw proekologicznych. Ponadto przedszkolaki 

będą mieć stworzone warunki do wielokierunkowych działań na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 14 080,00 zł  

127.  
WE 

G094CD 

Zapraszamy do odpoczynku na nowym placu zabaw w ogrodzie PM 

159. 

Ogród przy PM 159, ul. Łączna 53. 

Celem projektu jest modernizacja przedszkolnego ogrodu po odbytej 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

 15 000,00 zł  
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kompleksowej termomodernizacji budynku przedszkola i adaptacja go do 

potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wyposażenie w nowe, 

atrakcyjne urządzenia do swobodnego odpoczynku na łonie natury. Ogród 

jest otwarty dla okolicznych mieszkańców w dni robocze, w godzinach 6-17. 

Powstała infrastruktura będzie służyła zarówno przedszkolakom, jak i 

rodzinom z małymi dziećmi. Zapewni to dzieciom prawidłowy rozwój oraz 

mile spędzenie czasu. Projekt pozwoli 

promować wartość wychowania przedszkolnego oraz uatrakcyjnić wygląd 

osiedla „Czerwony Rynek". 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

128.  
WE 

G095CD 

Zapraszamy do zabawy małe dzieci na nowym placu zabaw przy PM 

159. 
Ogród przy PM 159, ul. Łączna 53. 

Celem projektu jest modernizacja przedszkolnego placu zabaw i adaptacja 

go do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wyposażenie w nowe 

atrakcyjne urządzenia do bezpiecznych zabaw ruchowych. Ogród jest 

otwarty dla okolicznych mieszkańców w dni robocze, w godzinach 6 -17. 

Powstała infrastruktura będzie służyła zarówno przedszkolakom, jak i 

rodzinom z małymi dziećmi. Zapewni to dzieciom prawidłowy rozwój oraz 

mile spędzenie czasu. Projekt pozwoli promować wartość wychowania 

przedszkolnego oraz uatrakcyjnić wygląd osiedla „Czerwony Rynek". 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 

 

 

 

 

 

15 000,00 zł  

129.  
WE 

G098PK 

„Z angielskim na co dzień" - doposażenie PM 7 w pomoce dydaktyczne 

do nauki języka angielskiego. 

ul. Smocza 4. 

Nauka angielskiego w przedszkolu to podstawa. Nasz projekt obejmuje 

zakup pomocy dydaktycznych, które wspierają naukę języka obcego i są 

niezbędne w pracy z najmłodszymi. W ramach realizacji zadania 

doposażymy naszą placówkę w maty Kiddo, które aktywizują dzieci 

podczas zajęć, stworzymy biblioteczkę książek i płyt z piosenkami 

anglojęzycznymi oraz zakupimy oprogramowanie do tablicy interaktywnej. 

Zakupione pomoce uatrakcyjnią zajęcia j. angielskiego z dziećmi oraz 

wspomogą proces jego nauczania. 

P 

Realizacja zadania poprawi standardy pracy. Pozwoli na 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć językowych dla 

przedszkolaków, co niewątpliwie wpłynie na wyższy poziom 

nauczania dzieci. 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”. 

 5 000,00 zł  

130.  
WE 

G102PK 

„Bezpieczne Przedszkole"-montaż rolet antywłamaniowych w PM 7. 

Ul. Smocza 4. 

W dobie cyfryzacji społeczeństwa oraz metod nauczania z każdym rokiem 

zwiększa się liczba cennych pomocy dydaktycznych. Są to między innymi: 

interaktywne tablica multimedialna, laptopy, tablety i wiele innych 

urządzeń, których wartość przekracza kilka tysięcy złotych. Taki sprzęt 

powinien służyć dzieciom tak długo jak to jest możliwe i dlatego trzeba go 

dobrze chronić. W tym celu powstał ten projekt, który ma na celu ochronę 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów i jakości pracy. 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”. 

 

196 665,00 zł  
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wyposażenia 5 sal dydaktycznych obiektu. Rolety antywłamaniowe to także 

bezpośrednia ochrona mienia obiektu gdyż chronią one przed włamanie, 

kradzieżą, aktami wandalizmu, pełnią też funkcję prewencyjną zniechęcają 

potencjalnych agresorów. Mają też pozytywny wpływ na wizerunek 

budynku. 

Dodatkowym atutem tego rodzaju ochrony jest wpływ na środowisko 

poprzez poprawienie charakterystyki cieplnej budynku przez zastosowanie 

dodatkowej izolacji cieplnej otworów okiennych. Dzięki mniejszemu 

zużycia ciepła nasze przedszkole stanie się bardziej ekologiczne i będzie 

miało mniejszy udział w emisji C0
2
 oraz w zanieczyszczeniu powietrza 

smogiem. Dzięki zamontowanym roletom pracownicy będą mieli wpływ na 

kontrolę nasłonecznienia sal. W słoneczne dni słońce często nagrzewa sale 

dydaktyczne do temperatur, w których dzieci czują się zmęczone i tracą 

koncentrację, a wietrzenie powoduje przeciągi i niewiele pomaga. 

Ograniczenie wpływu słońca zwiększy komfort przebywania dzieci w 

placówce i poprawi ich samopoczucie, a także pozwoli lepiej 

wykorzystywać nowoczesne pomoce dydaktyczne (min. ekrany 

multimedialne w 4 salach, 1 tablica multimedialna) co bezpośrednio 

przełoży się na edukację dzieci. 

  

131.  
WE 

G105PK 

DINUSIOWE PRZEDSZKOLAKI Mają oto pomysł taki, by ulepszyć 

swoje sale. 

Więc pomóżmy im wytrwale! 

Ul. Ciołkowskiego 7a. 

Wymiana stolarki okiennej, drzwi do ogrodu, wymiana 25 szafek w szatni 

przedszkola, zakup 4 kompletów szafek do sal lekcyjnych, zakup 4 filtrów 

powietrza do sal lekcyjnych ,zakup 5 wykładzin do sal lekcyjnych. 

Placówka znajduje się w regionie Łodzi, który jest szczególnie narażony na 

zanieczyszczenie powietrza. Wymiana stolarki okiennej jak i zakup filtrów 

powietrza ma na celu poprawę warunków bytowych wychowanków 

przedszkola jak i personelu. Jedynie skoordynowanie obydwu działań 

zakupowych, zapewni racjonalność projektu pod względem wytyczonych 

celów. Zakup szafek do szatni zapewni zwiększenie bezpieczeństwa oraz 

komfortu dzieci, a także w znacznym stopniu poprawi funkcjonalność 

działania szatni przedszkolnej. 

Zakup szafek do sal lekcyjnych pozwoli na zwiększenie możliwości 

przechowywania materiałów dydaktycznych przez personel i dzieci. 

  

P 

 Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

bezpieczeństwa przedszkolaków. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

77 111,10 zł  

132.  
WE 

G106RU 

Zakup sprzętu multimedialnego dla PM 86. 

PM 86, ul. Demokratycznej 61/63. 

W ramach zadania zakupione zostaną 3 laptopy oraz 3 drukarki, które 

P 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

51 000,00 zł  
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stanowić będą wyposażenie sal zajęciowych PM 86. Zakupiona zostanie 

również tablica interakty wraz z projektorem szerokokątnym do jednej z sal. 

Interaktywna podłoga zostanie zainstalowana w jednej z sal lecz będzie 

wykorzystywana przez wszystkich wychowanków przedszkola. 

W ramach zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do nauki 

programowania i kodowania (interaktywne roboty, gry multimedialne) oraz 

nowoczesne programy multimedialne. Niezbędny jest również zestaw 

nagłaśniający, który będzie wykorzystywany na wszelkiego rodzaju 

uroczystościach. Zakupiony sprzęt pozwoli na urozmaicenie zajęć 

edukacyjnych w interaktywne pomoce wizualne, najnowocześniejsze 

pomoce dydaktyczne i programy multimedialne. Przedszkolaki będą miały 

możliwość korzystania z najnowocześniejszych technologii, odkrywania 

swoich zdolności, pasji i zainteresowań w „multimedialnym świecie" od 

najmłodszych lat. 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych dla 

najmłodszych. 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”. 

 

  

133.  
WE 

G112CD 

Ping-pong dla młodych. 

ul. Podmiejska 21. 

Montaż dwóch stołów betonowych do ping-ponga na terenie boiska SP 83. 

Znajdują się tam dwa nieużywane korty. Stoły byłyby wykorzystywane 

zarówno przez dzieci ze szkoły jak i mieszkańców osiedla "Czerwony 

Rynek" gdyż na boisku znajduje się ogólnodostępny plac zabaw. 

P 

Realizacja zadania pozwoli  dzieciom ze szkoły, a także 

okolicznym mieszkańcom na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne 

spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Wpłynie na 

integrację społeczności lokalnej.  

Wniosek będzie mógł być zrealizowany tylko w sytuacji, kiedy 

nie zostanie przegłosowany wniosek G168CD.  

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”. 

112 000,00 zł  

134.  
WE 

G113CH 

RADOSNY PLAC ZABAW- remont i doposażenie placu zabaw przy SP 

109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej. 

ul. Pryncypalna 74. 

W ramach realizacji zadania mamy zamiar dokonać wymianę nawierzchni, 

renowację istniejącego sprzętu, doposażenie w nowy sprzęt i budowę 

piaskownicy. W zakresie remontu przewidujemy: - wymiana nawierzchni 

malowanie sprzętu istniejącego i jego naprawa - budowa piaskownicy W 

zakresie wyposażenia placu zabaw przewidujemy zakupić: huśtawki i 

karuzele 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w szkole. 

Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego i 

przyjaznego. Ponadto dzieci będą miały możliwość na ciekawe, 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

227 860,00 zł  

135.  
WE 

G117CH 

PRACOWNIA TECHNICZNA ... CIĄG DALSZY-doposażenie 

istniejącej pracowni w SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej. 

Ul. Pryncypalna 74. 

W ramach realizacji zadania mamy zamiar doposażyć stworzoną salę 

techniczną w naszej placówce. 

P 

 Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

25 135,00 zł  
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W zakresie wyposażenia pracowni przewidujemy zakupić: 

- stoły montażowe - służące do indywidualnej działalności technicznej - 

sprzęt i narzędzia do prac technicznych i montażu - półki na sprzęt do prac 

technicznych - kuchenka elektryczna 

- sprzęt gospodarstwa domowego. 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

 

136.  
WE 

G120CH 

KOLOROWE SZATNIE - remont szatni dla uczniów przy SP 109 im. 

L. Wawrzyńskiej 

Ul. Pryncypalna 74. 

W ramach realizacji zadania założymy wykładziny przemysłowe w 

pomieszczeniach szatni klas I - III. Ponadto zakupimy szafki indywidualne 

dla uczniów . 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. 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”. 

 

 

190 000,00 zł  

137.  
WE 

G121CH 

Nowoczesna szkoła XXI wieku - odnowienie sal lekcyjnych w SP 109 im. 

L. Wawrzyńskiej. 

Ul. Pryncypialna 74. 

W ramach realizacji zadania mamy zamiar odnowić 2 sale lekcyjne oraz 

bibliotekę szkolną w naszej placówce 

W zakresie remontu przewidujemy: - malowanie pomieszczeń — położenie 

wykładziny. W zakresie wyposażenia pracowni przewidujemy zakupić: - 

zakup mebli do ww. pomieszczeń. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

komfortu i standardów pracy oraz stworzy warunki do 

bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkich pracowników. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 80 600,00 zł  

138.  
WE 

G122PK 

„Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej" - wymiana ogrodzenia, 

modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, 

modernizacja szatni. 

IX LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Paderewskiego 24. 

Projekt dotyczy: 

1. Wymiany ogrodzenia szkoły. Dotychczasowe jest w znacznej części 

skorodowane, siatka jest miejscami zniszczona i poprzerywana, widoczne są 

ubytki cokołów i przęseł ogrodzenia. Nowe ogrodzenie to dla naszej 

społeczności szkolnej kwestia bezpieczeństwa oraz wizytówka szkoły i 

osiedla. 

2. Modernizacji zniszczonej nawierzchni z płyt betonowych, które stanowią 

zagrożenie dla zdrowia uczniów i pracowników szkoły. 

3. Budowy ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych na działce wokół 

budynku szkoły. 

4. Kompleksowego remontu pomieszczenia głównego szatni: malowanie, 

obudowa urządzeń sanitarnych i rur wodociągowych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkownikom szatni. 

5. Zakupu indywidualnych szafek dla ok. 480 uczniów. Obecne szafki nie 

spełniają wymogów bezpiecznego użytkowania. W nowych szafkach 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

społeczności szkolnej. Ponadto poprawi estetykę pomieszczeń i 

warunki pobytu uczniów w szkole. 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”. 

 467 000,00 zł  
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zamykanych na klucz młodzież będzie mogła bezpiecznie zostawiać nie 

tylko okrycia i obuwie, ale również książki. 

139.  
WE 

G123CD 

Przedszkole pod Żyrafą zaprasza do ogrodowej dżungli. 

PM 130, ul. Podhalańska 18. 

Celem projektu w PM 130 w Łodzi jest modernizacja placu zabaw w 

ogrodzie przedszkola i zaadoptowanie go do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat. 

Modernizacja obejmować będzie zdemontowanie starych i zużytych 

urządzeń ogrodowych, funkcjonujących od 1969r tj. od początku istnienia 

przedszkola, a zastąpienie ich nowymi, nowoczesnymi rozwiązaniami 

technicznymi gwarantującymi bezpieczeństwo dzieci. Zakupione urządzenia 

pozwolą dzieciom na atrakcyjne spędzania czasu oraz poprawę ich kondycji 

fizycznej co niewątpliwie wpłynie na ich wszechstronny rozwój. 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do modernizacji placu zabaw – 

miejsca bezpiecznego i przyjaznego Przedszkolakom. Ponadto 

dzieci będą miały możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie 

czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

 67 416,00 zł  

140.  
WE 

G126PK 

Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO. 

IX LO im. J.Dąbrowskiego, ul. Paderewskiego 24. 

Projekt dotyczy doposażenia siłowni szkolnej, w której prowadzone będą 

zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów IX LO. W ramach projektu 

zakupione zostaną bieżnie, orbitreki i rowerki. Celem projektu jest 

uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, aktywizacja uczniów do 

podejmowania wysiłku fizycznego, dbanie o własną sylwetkę i zdrowie oraz 

umożliwienie uczniom dokonywania świadomego wyboru aktywności 

ruchowych na całe życie. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na podniesie jakości oraz 

atrakcyjności prowadzonych zajęć wychowania fizycznego dla 

uczniów. Ponadto uczniom zostaną stworzone warunki do 

podejmowania aktywności fizycznej na rzecz większej 

świadomości rozwoju ruchowego. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

 15 000,00 zł  

141.  
WE 

G127CD 

Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią okrężną przy Szkole 

Mistrzów Kokoro Chojny-Dąbrowa. 

Ul. Krochmalna 15. 

Celem projektu jest budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni okrężnej o 

długości 200 m. Kompleks sportowy powstanie na terenie Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego Kokoro. Wybudowanie kompleksu pozwoli na 

stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywności fizycznej dla dzieci ze 

szkoły sportowej i okolicznych szkół, w tym Zespołu Szkół Specjalnych nr 

7. Jednocześnie wybudowanie boiska i bieżni będzie odpowiedzią na 

potrzeby mieszkańców osiedla. W okolicy nie ma terenów rekreacyjnych, 

sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego. Dlatego wybudowanie 

boiska i bieżni lekkoatletycznej wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie 

społeczności lokalnej i wzrost świadomość wagi aktywności fizycznej. 

Aktualna infrastruktura boiska szkolnego jest przestarzała (asfaltowa, 

popękana powierzchnia i kamienista bieżnia) i nie gwarantuje 

bezpieczeństwa korzystającym z nich osobom. Zrewitalizowane dzięki temu 

projektowi boisko będzie mogło służyć realizowaniu takich projektów, jak 

Trener Osiedlowy i wielu innych. Tym samym dzieci z osiedla zyskają 

N 

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

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

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które stanowią: " W 

ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: (...) dotyczące 

obszaru, na którym gmina albo powiat nie może zgodnie z 

prawem wydatkować środków publicznych ; (...) zakładające 

wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której 

Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub poza 

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

którym ma powstać boisko położony jest na działkach 

prywatnych ( 118/19; 118/20; 118/23) i w związku z tym 

wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

 742 000,00 zł  
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możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu. 

142.  
WE 

G128CD 

Budowa bieżni 100 m i bieżni do skoku w dal - Szkoła Mistrzów Kokoro 

- Chojny-Dąbrowa. 

Ul. Krochmalna 15. 

Celem projektu jest stworzenie na boisku Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

Kokoro warunków do uprawiania lekkiej atletyki. Kompleks będzie służył 

zarówno dzieciom ze szkoły, które uprawiają ten sport wyczynowo, jak i 

uczniom okolicznych szkół w tym Zespołu Szkół Specjalnych nr 7. Ponadto 

z kompleksu bieżni będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy, którzy 

amatorsko trenują bieganie. Aktualna infrastruktura boiska szkolnego jest 

przestarzała i nie gwarantuje bezpieczeństwa korzystającym z nich osobom. 

Nie daje też możliwości trenowania biegów krótkich oraz skoku w dal. W 

najbliżej okolicy nie ma terenów rekreacyjnych, sprzyjających aktywnemu 

spędzaniu czasu wolnego. Zrewitalizowane boisko będzie mogło służyć 

realizowaniu takich projektów, jak Trener Osiedlowy i wielu innych. Tym 

samym dzieci z osiedla zyskają możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu w 

okresie wolnym od zajęć szkolnych. Inwestycja wpłynie również 

pozytywnie na funkcjonowanie całej społeczności lokalnej. Kompleks byłby 

odpowiedzią na rosnące zainteresowanie lekką atletyką i wszelką 

aktywnością ruchową. 

N 

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

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

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które stanowią: ” W 

ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: (…) 

dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat nie może 

zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych ; (…) 

zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co 

do której Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub poza 

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

którym ma powstać boisko położony jest na działkach 

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

wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

 315 000,00 zł  

143.  
WE 

G132PK 

Multimedialna szkoła - wykorzystanie technologii informacyjno - 

komunikacyjnej w nauczaniu - SP 51 szkołą dla Europejczyka. 

SP 51 im. S. Linkego, ul. Ciołkowskiego 11a. 

Zadanie obejmuje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

dostępnych dla wszystkich uczniów. Wyposażenie sal lekcyjnych w 

stanowiska komputerowe, rzutniki i ekrany, utworzenie pracowni językowej 

( remont sali wraz z dostosowaniem instalacji, stworzenie 26 stanowisk 

uczniowskich z komputerami i słuchawkami i pulpitu sterowniczego dla 

nauczycieli)., utworzenie dodatkowej pracowni informatycznej ( remont sali 

wraz z dostosowaniem instalacji, stworzenie 14 stanowisk komputerowych 

dla uczniów i stanowiska nauczyciela). 

W szkole rozbudowana zostanie sieć internetowa i wifi i zakupiony mobilny 

zestaw tabletów dla uczniów. 

  

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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”. 

 

400 000,00 zł  

144.  
WE 

G133PK 

Mini kompleks sportowy- budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z 

zewnętrzną siłownią. 

SP 51 im. S. Linkego, ul. Ciołkowskiego 11a. 

Na działce zakłada się budowę małego kompleksu sportowego w skład 

którego będzie wchodzić boisko do piłki siatkowej oraz siłownia 

zewnętrzna. Należy wykonać prace sprzętem mechanicznym, polegające na 

P 

 

Realizacja zadania pozwoli na doposażenie bazy sportowo – 

rekreacyjnej szkoły. Ponadto pozwoli  na podniesie jakości 

prowadzonych zajęć wychowania fizycznego, a powstały 

kompleks sportowy zapewni możliwości aktywnego 

170 200,00 zł  
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odwodnieniu i przygotowaniu terenu. 

Obiekt musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt: siatka, miejsca z 

krzesełkami, słupki, urządzenia do ćwiczeń typu; wioślarz, orbitrek, biegacz, 

rowerek, drążek do ćwiczeń w powietrzu, wyciąg górny. W celu 

bezpieczeństwa projekt zakłada monitoring. 

wypoczynku. 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”. 

145.  
WE 

G152CD 

W zdrowym ciele zdrowy duch! Boisko dla dzieci ze Szkoły 

podstawowej i liceum SPSK. 

Ul. Nałkowskiej 2. 

Zadanie polega na stworzeniu miejsca aktywności fizycznej m.in. dla 

uczniów szkoły podstawowej i liceum zlokalizowanych przy ul. 

Nałkowskiej 2 w Lodzi. Obecne boisko znajduje się w opłakanym stanie. 

Realizacja zadania polegać będzie na wybudowaniu wielofunkcyjnego 

boiska do gier grupowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) jak 

również bieżni lekkoatletycznej. 

N 

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

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

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które stanowią: ” W 

ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: (…) 

dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat nie może 

zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych ; (…) 

zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co 

do której Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub poza 

obszarem miasta Łodzi;”. Prezydent Miasta nie administruje 

terenem wskazanym we wniosku i w związku z tym wniosek 

nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

 1 300 000,00 zł  

146.  
WE 

G160CD 

Kompleks rekreacyjno - sportowy przy SP 174 im. J. Machulskiego. 

Ul. Gałczyńskiego 6. 

Główne działania związane z realizacją kompleksu rekreacyjno - 

sportowego przy  

Szkole Podstawowej nr 174 w Łodzi, ul. Gałczyńskiego 6 będą następujące:  

a) Wykonanie projektu budowlanego, 

b) Zatrudnienie inspektora nadzoru, 

c) Zdarcie asfaltu, 

d) Wykorytowanie podłoża, 

e) Wykonanie odwodnienia boiska i bieżni, 

f) Wykonanie wykopów pod fundament obrzeży, ogrodzenia, bramek i 

 słupów do: 

 - boiska do piłki ręcznej i nożnej (pole gry: 40 x 20m + obrzeża), 

g) Wykonanie wykopów pod fundament obrzeży, ogrodzenia i słupów do: 

 - boisko do piłki koszykowej (pole gry:28 xl4 m + obrzeże) kosze 

 z regulacją wysokości, 

 - boisko do piłki siatkowej (pole gry: 18x9m) demontowane słupki, 

 siatka z płynną regulacją jej wysokości oraz siatka do badmintona, 

h) Wykonanie fundamentów pod w/w boiska, 

i) Wykonanie podbudowy boisk i bieżni (bieżnia prosta wzdłuż boiska, 

P 

 Realizacją zadania pozwoli na ciekawe, bezpieczne i 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć sportowych. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

 1 250 000,00 zł  
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 oddzielona od niego utwardzoną ścieżką). 

j) Wykonanie nawierzchni boisk i bieżni z poliuretanu koloru czerwonego 

 oraz zielonego na polach bramkowych boiska do piłki ręcznej, 

k) Wykonanie linii na nawierzchni boisk i bieżni, 

1) Budowa ogrodzenia boiska z siatki na słupach stalowych, o wysokości 4 

m 

 po dłuższych bokach i 7m od strony sali gimnastycznej i pomiędzy 

 boiskami z czterema wejściami/furtkami, Demontaż istniejących 

 zdewastowanych trybun, 

m) Wybudowanie utwardzonej ścieżki pomiędzy boiskiem a bieżnią 

 (w miejscu istniejących zniszczonych trybun), 

n) Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych (kostka brukowa dookoła boisk, 

teren 

 pod ławkami oraz dojazd), 

o) Montaż ławek na wybudowanej ścieżce w ilości 10 szt., 

P) Wyposażenie w urządzenia rekreacyjne i sportowe, kosze na śmieci, 

 latarnie solarne 

r) Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły długości ok. 365 m z 4 furtkami. 

s) Montaż stojaków na rowery. 

147.  
WE 

G163RO 

Adaptacja pomieszczenia na siłownię w budynku szkoły przy ul. 

Bohdanowicza 11. 

Ul. Bohdanowicza 11. 

Dostosowanie pomieszczenia w piwnicy budynku szkoły na potrzeby 

siłowni stworzy większe możliwości rozwoju młodzieży. Przyczyni się do 

zagospodarowania przez nich czasu wolnego, zapobieganiu wykluczeniu 

społecznemu i demoralizacji. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych siłownia 

będzie dostępna dla wszystkich chętnych. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na podniesienie jakości oraz 

atrakcyjności prowadzonych zajęć wychowania fizycznego dla 

uczniów. Ponadto uczniom zostaną stworzone warunki do 

podejmowania aktywności fizycznej na rzecz większej 

świadomości rozwoju ruchowego oraz organizacji czasu 

wolnego ukierunkowanego na prowadzenie zdrowego trybu 

życia. Dostępność siłownia dla osób spoza szkoły wpłynie 

pozytywnie na integrację społeczności lokalnej. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

 33 500,00 zł  

148.  
WE 

G164RO 

Adaptacja pomieszczenia na bibliotekę w budynku szkoły przy ul. 

Bohdanowicza 11. 

Ul. Bohdanowicza 11. 

Chcemy, aby biblioteka była nowoczesną przestrzenią zachęcającą do 

korzystania z jej oferty. Pragnąc, by biblioteka przyciągała czytelników 

konieczna będzie taka adaptacja wnętrza, aby sprostało ono nowym 

funkcjom oraz usługom i było atrakcyjne. Pomieszczenie biblioteki, które 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

komfortu i standardów pracy. Uczniom stworzy przyjazne 

warunki do nauki i odpoczynku. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

 31 500,00 zł  
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przejęła szkoła po likwidacji Gimnazjum nr 41 nie spełnia potrzeb 

księgozbioru XX LO. 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

149.  
WE 

G165CD 

Maluch na scenie. 

PM 130, ul. Podhalańska 18. 

Projekt zakłada zakup strojów i rekwizytów do przedstawień i uroczystości 

przedszkolnych. Nasze przedszkolaki chętnie występują podczas 

uroczystości przedszkolnych, a także na konkursach i przeglądach. Każde 

przedstawienie wymaga jednak oprawy tj. odpowiedniego stroju, 

scenografii, doboru rekwizytów. Dzięki temu mali aktorzy mogą w pełni 

zaistnieć podczas przedstawienia. Odpowiedni wygląd podkreśla bowiem 

przekazywaną treść, a dzieci mogą w pełni przeżywać uczestnictwo w 

tworzeniu przedstawienia i wczuwania się w role. 

P 

Realizacja zadania wpłynie na jakość organizowanych 

uroczystości przedszkolnych z udziałem przedszkolaków. 

Pozwoli także na podniesienie standardów pracy, uwzględniając 

walory estetyczne przygotowywanych i prezentowanych 

przedstawień. 

 3 680,00 zł  

150.  
WE 

G166CD 

Przedszkolak przy tablicy. 

PM 130, ul. Podhalańska 18. 

Projekt zakłada zakup i montaż dwóch tablic interaktywnych. Jest to pomoc 

dydaktyczna, która pozwoli dzieciom na wykorzystywanie nowoczesnej 

technologii w celu zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. 

Przedszkolak będzie rysować, pisać, malować, zaznaczać, przeciągać obrazy 

na wyznaczone miejsce. Bawiąc się przyswoi nową wiedzę i nowe 

umiejętności. Nauczyciele wybierając ciekawe programy i atrakcyjne 

metody pracy, rozwijać będą ciekawość poznawczą dzieci. Tablice 

interaktywne ułatwią także naukę bezpiecznego poruszania się w 

nowoczesnej technologii multimedialnej. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych dla najmłodszych 

mających na celu zdobycie nowych umiejętności i wiadomości. 

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". 

 23 000,00 zł  
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151.  
WE 

G167CD 

"1, 2, 3 .... Talk to me!" - pracowania językowa w SP 83. 

ul. Podmiejska 21. 

W ramach projektu zakłada się stworzenie nowoczesnej, stwarzającej 

warunki do efektywnej nauki języka obcego, pracowni językowej, 

wyposażonej w nowoczesny sprzęt multimedialny. Szkoła nie posiada 

nowoczesnej pracowni językowej. Główne działania związane z realizacją 

projektu: 

- przeprowadzeniu remontu sali lekcyjnej na potrzeby nowej pracowni - w 

klasie wymienione zostaną okna, wyremontowana zostanie sala lekcyjna, 

założone rolety w oknach, podłoga zostanie wycyklinowana i 

polakierowana; 

- do sali lekcyjnej zakupione zostaną nowe ławki i krzesła oraz biurko dla 

nauczyciela; 

- sala zostanie wyposażona w tablicę multimedialną i projektor, dodatkowo 

zakupiony zostanie laptop z oprogramowaniem dla nauczyciela; 

- podstawowym wyposażeniem pracowni będzie laboratorium językowe 

zawierające: jednostkę centralną ze wzmacniaczem stereo, moduł cyfrowej 

regulacji głosu, moduł DSP, notebook Win 10, program Mentor PC2 do 

sterowania z komputera, Recoder - oprogramowanie magnetofonu 

cyfrowego z Trenerem Wymowy, słuchawki z mikrofonem BL - 888, dwa 

głośniki. 

Nowoczesna pracownia komputerowa to przyszłość nauki języków obcych. 

To doskonałe rozwiązanie w grupach o większej liczebności. Pracownię 

będzie można konfigurować na wiele sposobów. Przykładowe tryby pracy to 

praca w grupach (dowolne przełączanie uczniów między grupami, 

konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, konwersacja w 

grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy), parach (podział 

słuchaczy na pary, które równocześnie prowadzą dialogi nie słyszą się 

pomiędzy parami, podsłuch dowolnego ucznia czy pary, wysyłanie 

programu/ audycji z dowolnego źródła do wybranych uczniów), 

indywidualnie (odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora, 

konwersacja z lektorem, kontrola własnej wymowy). 

Wykorzystanie multimedialnej pracowni językowej pozwoli na 

bezpośrednie i stosunkowo częste komunikowanie się nauczyciela z 

uczniem, ułatwi udział w zajęciach uczniom, w tym także tym nieśmiałym, 

niepewnym poziomu swojej wiedzy, unikających wystąpień publicznych. 

Pracownia multimedialna może być również wykorzystywana dla 

środowiska lokalnego, np. poprzez organizowanie kursów językowych dla 

rodziców oraz seniorów. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

z wykorzystaniem najnowszych technologii. Przed dokonaniem 

zakupów realizator musi uzyskać akceptację Wydziału 

Informatyki UMŁ. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności". 

 79 365,00 zł  
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152.  
WE 

G168CD 

Utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 83 przy ul. 

Podmiejskiej 21. 

ul. Podmiejska 21. 

Wskazany teren należy do Miasta Łódź. Nie zaplanowano na nim innych 

inwestycji. Teren jest ogrodzony, zajmuje 3038 m2. W chwili obecnej 

znajduje się na nim plac zabaw wybudowany w 2012 roku w ramach 

rządowego programu „Radosna Szkoła". Plac dostępny jest dla uczniów 

szkoły' podstawowej oraz mieszkańców osiedla. Na wskazanym terenie 

znajdują się 3 boiska o wymiarach: 42m x 22m , 20m x 12,70m oraz 20m x 

8m. Obecnie konieczna jest rozbudowa o urządzenia do uprawiania różnych 

form aktywności fizycznej. Zadanie polega na zaprojektowaniu i 

wybudowaniu: 

- boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej; 

- boiska do piłki siatkowej; 

- otoczenie boisk siatką; 

- bulodromu; 

- ławek i koszy na śmieci; 

- kostki brukowej wokół boisk na terenie pod ławkami oraz dojazdowym; 

- wyodrębnienie miejsc parkingowych dla rowerów. 

P 

 Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajeć 

sportowych i aktywne spędzanie czasu wolnego.  

 Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 1 373 650,00 zł  

153.  
WE 

G169CD 

Modernizacja szatni szkolnej w SP 174 im. J. Machulskiego. 

SP 174 im. J.Machulskiego ul. Gałczyńskiego 6. 

Obecnie użytkowane szatnie uczniowskie znajdują się w poziomie piwnicy i 

wydzielone są w 10 pomieszczeniach. Szatnie funkcjonują jako boksy z 

wieszakami haczykowymi i ławkami - wydzielone ściankami ażurowymi - 

siatkowymi w części wyższej i murowanymi w części niższej. Szatnie 

przeznaczone do remontu odbiegają znacznie od obowiązujących norm 

użytkowych i estetycznych. Szatnie ostatni raz były remontowane ponad 20 

lat temu. Remont przeprowadzony w ramach projektu poprawi stan 

funkcjonalno - użytkowy budynku. Wpłynie również na bezpieczeństwo i 

komfort korzystania przez uczniów z szatni. By szatnia spełniała standardy 

bezpieczeństwa należy wykonać następujące prace: wyremontować boksy, 

założyć podłogi i pomalować ściany, wstawić nowe ławki i wieszaki. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na bezpieczne korzystanie z szatni 

szkolnych. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności”. 

 319 000,00 zł  

154.  
WE 

G174CD 

Gabinet terapii. 

PM 130, ul. Podhalańska 18. 

Projekt zakłada stworzenie gabinetu terapii (pedagogicznej i 

logopedycznej): zakup mebli i pomocy dydaktycznych. 

Dzieci uczęszczające do przedszkola nie stanowią jednolitej grupy pod 

względem rozwoju mowy. Tak więc już na etapie przedszkolnym różnicują 

się szanse dzieci na prawidłowy rozwój. Trudności w werbalnym 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni przedszkolnej. 

Pozwoli także na podniesienie komfortu i standardów pracy 

oraz stworzy warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy 

pracowników oraz nauki przedszkolaków. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

 6 540,00 zł  
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porozumiewaniu się z otoczeniem hamują rozwój intelektualny, powodują 

narastanie problemów emocjonalnych, utrudniają i zakłócają relacje 

społeczne, także rówieśnicze. Często też nauczyciele i rodzice zgłaszają 

trudności dziecka związane z analizą i syntezą słuchową zaburzoną 

motoryką - zarówno małą, jak i dużą czy z percepcją wzrokową. Oznacza to 

zagrożenie wystąpieniem trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Dlatego 

też niezwykle ważne jest, aby jak najwcześniej podjąć interwencję i próbę 

nadrobienia opóźnień, tak by dziecko w szkole nie doznało frustracji i 

niepowodzeń w nauce. Stworzenie gabinetu terapii da dzieciom szansę na 

wyrównanie deficytów już na początku swej drogi edukacyjnej. 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

155.  
WE 

G177CH 

Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w 

Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Królewska 13/15. 

Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi to inicjatywa aby stworzyć punkty 

na osiedlu Łódź-Chojny, który stanie się płaszczyzną nowoczesnych 

technologi edukacyjnych oraz walki z wykluczeniem cyfrowym. 

Osoby starsze oraz seniorzy nie mają w wielu wypadkach możliwości 

poszerzyć swojej wiedzy informatycznej. Problemem nie jest brak sprzętu 

technicznego ale brak finansów oraz odpowiedniej wiedzy. 

Istnieje więc potrzeba stworzenia punktu, gdzie osoby mogące podlegać 

wykluczeniu informatycznemu będą miały dostęp do nowoczesnej 

technologii. 

Ważne jest również usytuowanie takiego punktu w szkole średniej. 

Młodzież dość dobrze daje sobie radę ze sprzętem informatycznym, dlatego 

może przekazywać tą wiedzę swoim rodzicom. Punkt taki pozwoli nie tylko 

walczyć z wykluczeniem informatycznym, ale wesprze działania 

obywatelskie na osiedlu. Poprawi komunikację międzypokoleniową i 

zainteresuje osoby starsze i seniorów sprawami dzielnicy. 

Materiały z rożnych dziedzin przyrody pozwoli zwiększyć wiedzę 

mieszkańców na temat otaczającego ich świata. 

Do należytego wykorzystania sprzętu informatycznego i multimedialnego 

wykorzystane będzie odpowiednie oprogramowanie edukacyjne. 

P 

 Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń. Pozwoli 

także na podniesienie standardów pracy i prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć dla osób starszych, a tym samym przyczyni 

się do integracji społeczności lokalnej. 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”. 

 

124 929,51 zł  

156.  
WE 

G178CD 

"Kolorowa 190-tka"- modernizacja SP 190. 

SP 190, ul. Malczewskiego 37/47. 

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczy modernizacji Szkoły 

Podstawowej nr 190 w Łodzi obejmuje: 

Remont i przystosowanie pomieszczeń szatni szkolnej dla uczniów szkoły. 

Remont szatni obejmuje m.in. demontaż zużytych i zniszczonych boksów 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

komfortu i standardów pracy oraz stworzy warunki do 

bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkich pracowników. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

 810 000,00 zł  
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szatni, wykonanie nowych boksów wraz z zakupem nowych półko szafek ^a 

obuwie i wykonaniem nowych wieszaków na ubrania, remont pomieszczeń 

przynależnych: (wc, magazynków szkolnych, harcówki, sal pomocniczych 

na przedmioty dydaktyczne oraz pomieszczeń socjalnych; wymianę baterii 

umywalkowych, umywalek, muszli klozetowej i osprzętu elektrycznego 

wraz z oświetleniem); kompleksowy remont ścian, sufitów polegający na 

usunięciu obecnie złuszczającej się farby; naprawie tynków i malowaniu; 

wymianie podłóg wraz z ułożeniem nowej wykładziny; wymianie drzwi 

wejściowych do wszystkich boksów oraz pomieszczeń; obudowie w 

zakresie niezbędnym instalacji elektrycznej, wod - kan i co; uporządkowanie 

instalacji wod - kan i elektrycznej wraz z niezbędną wymianą osprzętu 

oświetleniowego i wod -kan; Wymiana głównej instalacji wod - kan 

zasilającej dopływ wody do strefy basenowej; remont polegający na 

wymianie skorodowanych rur wodnych głównego zasilania do pływalni 

usytuowanych w kanale znajdującym się pod budynkiem szkoły 

Remont stołówki szkolnej obejmuje m.in. kompleksowy remont ścian, 

sufitów polegający na usunięciu obecnie farby , naprawie tynków i 

malowaniu, wymiana istniejących podłóg, wymiana drzwi wejściowych do 

pomieszczeń, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na nową wraz z 

osprzętem oraz wyposażeniem stołówki. 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności". 

157.  
WE 

G179RU 

Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i 

przedszkolach. 

SP 143, SP 125 , PM 2. 

Ruda jest osiedlem najbardziej dotkniętym problemem smogu. Jednocześnie 

na jego terenie nie istnieją żadne systemy monitorowania, które mogłyby 

ostrzegać mieszkańców. Projekt dotyczy zamontowanie trzech czujników 

pracujących online na SP 143, SP 125 i PM 2. Mieszkańcy za pomocą 

smariphona lub strony internetowej sprawdzą przybliżoną jakość powietrza. 

Dzieci w szkołach będą każdego dnia ostrzegane i edukowane co przy 

danym stanie powietrza można bezpiecznie na dworze robić, a jakie 

aktywności warto ograniczyć. 

P 

Realizacja zadania poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców 

osiedla Ruda. Należy pamiętać, że dotychczasowe pomiary i 

współpraca z ekspertami w zakresie pomiarów jakości 

powietrza, umożliwiły sformułowanie podstawowych 

wskazówek dla osób i podmiotów, które będą decydowały o 

zakupie niskokosztowych sensorów pyłu: 

- należy upewnić się, czy producent przewidział w konstrukcji 

urządzenia element kondycjonujący próbkę powietrza przed 

pomiarem; -odpowiednie zamontowanie czujnika; 

-powinny być oddalone o co najmniej 25 m od granicy 

głównych skrzyżowań. Biorąc pod uwagę zalecenia odnoszące 

się do niskokosztowych sensorów pyłu realizacje zadania 

należy traktować przede wszystkim edukacyjnie i 

informacyjnie, jako element szeroko pojętej edukacji 

ekologicznej. 

 6 000,00 zł  



56 
 

158.  
WE 

G182RO 

Doposażenie siłowni w budynku szkoły przy ul. Bohdanowicza 11. 

 Ul. Bohdanowicza 11. 

Założeniem inwestycji jest doposażenie szkolnej siłowni w nowoczesny i 

bezpieczny sprzęt do ćwiczeń. Niewątpliwie wzbogaci to ofertę sportową 

szkoły oraz uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego co ułatwi nam 

aktywizację młodzieży szkolnej oraz jej pracowników. Zajęcia w siłowni 

pozwolą na propagowanie zdrowego stylu życia, dbałości o higienę oraz 

wygląd, a także stworzą odpowiednie warunki do integrowania się 

społeczności szkolnej poprzez sport i aktywny wypoczynek. Ponadto 

uatrakcyjni realizację podstawy programowej w zakresie wychowania 

fizycznego i realizacji ich pasji sportowych. Duże zainteresowanie 

odbywającymi się aktualnie zajęciami pozalekcyjnymi na siłowni, 

potwierdza zapotrzebowanie na tego typu aktywność wśród młodzieży. 

Wzbogacenie szkolnej siłowni o nowy sprzęt zwiększy dostępność zajęć. 

Dzięki czemu większa ilość uczniów i pracowników szkoły będzie mogła 

bezpłatnie, pod opieką nauczyciela zatrudnionego w szkole z uprawnieniami 

instruktora kulturystyki korzystać z siłowni. Siłownia będzie dostępna dla 

wszystkich uczniów i pracowników szkoły w formie bezpłatnej. W ramach 

zajęć wychowania fizycznego oraz w ramach zajęć dodatkowych uczniowie 

korzystaliby z siłowni bez żadnych przeszkód. Po zakończeniu lekcji 

siłownia była by dostępna dla wszystkich innych chętnych. 

P 

 

Realizacja zadania pozwoli na podniesienie jakości oraz 

atrakcyjności prowadzonych zajęć wychowania fizycznego dla 

uczniów. Ponadto uczniom zostaną stworzone warunki do 

podejmowania aktywności fizycznej na rzecz większej 

świadomości rozwoju ruchowego. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/l 7 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 51 979,12 zł  

159.  
WE 

G190GO 

SOSNOWA LETNIA SCENA KONCERTOWA. 

Wewnętrzne patio Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej 9. 

Celem głównym niniejszego zadania jest stworzenie przyjaznej przestrzeni 

koncertowej i relaksacyjnej w ramach wewnętrznej przestrzeni Państwowej 

Szkoły Muzycznej im Henryka Wieniawskiego w Łodzi przy ulicy 

Sosnowej. Placówka ta od wielu lat służy społeczeństwu Łodzi kształcąc 

muzyczne talenty od szkoły podstawowej aż po klasy maturalne. Szkoła jest 

inicjatorem oraz organizatorem wielu dużych konkursów i koncertów, ale 

także mniejszych przedsięwzięć artystycznych realizowanych z udziałem 

uczniów. Powstanie letniej sceny koncertowej pozwoliłoby na organizację 

części wydarzeń na świeżym powietrzu. Dzięki temu szkoła mogłaby służyć 

jeszcze większej części społeczeństwa poprzez organizację specjalnych 

koncertów i warsztatów muzycznych organizowanych dla dzieci nie 

uczęszczających do tej szkoły, dla seniorów oraz innych mieszkańców 

naszego miasta. Przestrzeń ta mogłaby pełnić ważną funkcję promocji 

kultury muzycznej wśród mieszkańców Łodzi. W okresach pomiędzy 

koncertami i warsztatami, przestrzeń mogłaby służyć uczniom Szkoły 

Muzycznej przy ulicy Sosnowej, jako przestrzeń wypoczynkowa i 

N 

 

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

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

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które stanowią: " W 

ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: (...) dotyczące 

obszaru, na którym gmina albo powiat nie może zgodnie z 

prawem wydatkować środków publicznych ; (...) zakładające 

wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której 

Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub poza 

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

którym ma powstać boisko położony jest na działkach 

stanowiących własność Skarbu Państwa (46/1 w obrębie G 3) i 

w związku z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej. 

 194 000,00 zł  
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relaksacyjna. Do szkoły tej uczęszcza ponad 500 uczniów z wielu części 

naszego miasta. Dzieci często przebywają w szkole od wczesnego poranka 

aż do późnych godzin popołudniowych. Stworzenie takiej strefy 

odpoczynku mogłoby znacznie poprawić ich komfort długiego przebywania 

w szkole. 

160.  
WE 

G212CD 

PM 102 - TARAS - naszym miejscem do odpoczynku, zabawy, 

doświadczeń. 

PM 102, ul. Kołowa 31. 

Przedmiotem jest gruntowny remont tarasu. Przeglądy techniczne tarasu 

wskazują na konieczność natychmiastowej modernizacji. Taras to nasza 

wizytówka, jak do tej pory niestety niezbyt pozytywna, dodatkowo 

niewykorzystana ze względu na stan techniczny. Remont tarasu umożliwi 

nam jego wykorzystanie przede wszystkim dla zabaw z dziećmi. 

Planujemy kolejno zakupić stoliki, parasole, materiały do zabaw 

badawczych, itp. Chcemy, 

by to miejsce było przeznaczone oczywiście dzieciom. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla dzieci 

na świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/l 7 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 60 000,00 zł  

161.  
WE 

G213CD 

PM 102 - cyklinowanie, konserwacja parkietów. 

PM 102, ul. Kołowa 31. 

Celem projektu jest pozyskanie środków na cyklinowanie i konserwacje 

parkietów we wszystkich grupach przedszkolnych (pięciu). Stan podłóg 

wymaga szybkiego remontu ze względu na wytartą, zużytą powierzchnię. 

Obecny poziom zniszczenia podlega również ocenie podczas kontroli 

sanitarno-epidemiologicznych - występują wskazania pokontrolne do 

wykonania. Ogólna powierzchnia wszystkich podłóg wymagających 

cyklinowania i lakierowania wynosi 340 m2, przewidywany koszt około 

15.000 zł . Jako placówka nie jesteśmy w stanie zapewnić funduszy na w/w 

inwestycję. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy.  

 30 000,00 zł  

162.  
WE 

G214CD 

PM 102 - ogrodzenie przedszkola - po pierwsze bezpieczeństwo. 

PM 102, ul. Kołowa 31. 

Przedmiotem wniosku jest modernizacja ogrodzenia terenu wokół 

przedszkola. Dotychczasowe ogrodzenie siatka, która w znacznej części jest 

pokryta korozją. Całość ogrodzenia wymaga renowacji, na którą niestety nie 

posiadamy środków mimo dużych starań poprawienia bazy lokalowej. Nowe 

ogrodzenie to przede wszystkim najważniejsza kwestia bezpieczeństwa, 

poza tym to również wizytówka miejsca, z którego stale korzysta 

społeczność naszego przedszkola. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

społeczności przedszkolnej. Ponadto poprawi estetykę wokół 

przedszkola. 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”. 

 125 000,00 zł  

163.  
WE 

G218CH 

Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162. 

Ul. Powszechna 15. 

SP 162 to największa szkoła podstawowa w naszym mieście. Uczy się w 

P 

Realizacja zadania pozwoli uczniom na ciekawe, bezpieczne, 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego podczas różnych form 

 392 000,00 zł  



58 
 

niej 1075 uczniów 80 z nich to dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. W tak olbrzymiej populacji potrzeby uczniów są bardzo 

zróżnicowane: jedni potrzebują wyciszenia - ograniczenia bodźców, spokoju 

inni potrzebują ruchu, zmęczenia fizycznego aby odpocząć na przerwach 

między lekcyjnych. Wychodząc na przeciw tym potrzebom, chcielibyśmy w 

budynkach szkolnych utworzyć strefy aktywności fizycznej, jak i strefy 

ciszy, gdzie bodźce są ograniczone. Projekt składa się z kilku elementów: 

Strefa 1: pomieszczenie wyciszone z pufami Sako, huśtawki, trampoliny z 

miękką wykładziną podłogową, przeznaczone dla uczniów potrzebujących 

wyciszenia podczas przerw, prowadzone tu też będą spotkania grup 

terapeutycznych i treningi umiejętności społecznych. 

Strefa 2: duże pomieszczenie gdzie będzie można pograć w ping-ponga, 

piłkarzyki, cymbergaja. Na bocznej ścianie będzie płaska ścianka 

wspinaczkowa, będzie tu też miejsce do ćwiczenia celności rzutu i innych 

aktywności fizycznych na materacach gimnastycznych. 

Strefa 3: małe, pomieszczenie przeznaczone do wyciszania dzieci z 

problemami emocjonalnymi, z hamakami i materacami. 

aktywności, a także podniesie jakość życia rekreacyjnego 

młodych ludzi. Pozwoli także na podniesienie komfortu i 

standardów pracy oraz stworzy warunki do bezpiecznej i 

higienicznej pracy wszystkich pracowników. Uczniom stworzy 

przyjazne warunki do odpoczynku. 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". 

164.  
WE 

G221RU 

Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143. 

SP 143, ul. Kuźnicka 12. 

Nowoczesne Centrum Multimedialne i podłączenie wszystkich pracowni do 

sieci Internet, pozwolą na prowadzenie zajęć na wysokim poziomie, tak aby 

dać uczniom radość i przygotować ich do życia we współczesnym 

społeczeństwie informacyjnym. W ramach zadania zostanie zakupionych: 20 

laptopów, 25 tabletów, szafka do ich przechowywania oraz 3 rzutniki i 

tablice interaktywne. Z centrum będą mogli korzystać uczniowie, ich 

rodzice oraz lokalne przedszkola. Centrum Multimedialne umożliwi szkole 

sprostanie oczekiwaniom uczniów i zapewni im odpowiedni rozwój oraz 

wyposaży w bogaty zasób wiedzy i umiejętności. Stworzenie możliwości 

rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień z dziedziny informatycznej 

pozwoli dzieciom lepiej a przede wszystkim bezpieczniej przygotować się 

do dalszego życia i sprostać wymaganiom jakie ono stawia. Zaproponowane 

w projekcie formy zajęć są zgodne z nowymi kierunkami polityki 

oświatowej państwa, gdzie duży nacisk kładzie się na naukę 

programowania, już od najmłodszych lat. Zajęcia te pozwolą uczniom 

rozwijać kreatywne myślenie, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać 

za postępem techniki i świadomie z nich korzystać. Wyposażenie szkoły w 

nowoczesny sprzęt IT i dostęp do Internetu w całym budynku umożliwi 

uczniom i nauczycielom realizację różnych projektów, także tych o zasięgu 

międzynarodowym. Korzystanie z nowoczesnych technologii to również 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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". 

 117 500,00 zł  
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rozwijanie umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów z różnych 

dziedzin, co w dzisiejszym świecie jest niezwykle istotne. Poszukiwanie 

informacji w sieci pozwala na rozwiązywanie stawianych przed młodymi 

ludźmi zadań i problemów. Warsztaty dla rodziców i dziadków 

współorganizowane przez uczniów pozwolą na integrację środowiska, ale 

przede wszystkim stworzą możliwość zainteresowania osób dorosłych 

światem dzieci. Seniorzy będą mogli poznać nowoczesne technologie i ich 

zastosowanie w codziennym życiu. W związku z tym chcielibyśmy 

wyposażyć szkołę w nowoczesne Centrum Multimedialne oraz podłączyć 

wszystkie komputery w szkole do sieci informatycznej. Dzięki takim 

rozwiązaniom nasz szkoła będzie szkołą, która uwzględni potrzeby 

edukacyjne uczniów i ich rodziców, da wiele radości małym i dużym. 

165.  
WE 

G227CH 

Bezpieczna nawierzchnia w PM 26. 

Ul. Potulna 4. 

Projekt nowej, bezpiecznej nawierzchni na terenie ogrodu Przedszkola 

będzie zapewniał odpowiednie bezpieczeństwo podczas zabaw w ogrodzie. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni zewnętrznej i 

warunki pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na 

podniesienie standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych 

zajęć na świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

 70 000,00 zł  

166.  
WE 

G237RO 

Wymiana drzwi na pierwszym piętrze w SP 138 im. L. Staffa. 

Ul. Świętego Franciszka 53 - SP 138 im. L. Staffa. 

Drzwi na pierwszym piętrze Szkoły Podstawowej nr 138 im L. Staffa 

pamiętają minioną epokę i szpecą już swoim stanem odwiedzających. 

Wymiana ich wpłynęłaby na poprawę estetyki wnętrza oraz, ogólny odbiór 

budynku. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole, wpłynie na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności". 

 50 000,00 zł  

167.  
WE 

G245GO 

„Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna" - modernizacja SP 10. 

Ul. Przybyszewskiego 15/21. 

Zadanie dotyczy- renowacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi, 

tj. wykonania konserwacji nawierzchni poliuretanowej wraz z 

uzupełnieniem ubytków oraz malowaniem linii, rozbudowy i modernizacji 

sieci LAN wraz z punktami dostępu WI-FI i rozbudową serwerowni, zakupu 

stojaków na rowery, zakupu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki. 

P 

Realizacja zadania podniesie standard pracy i warunki pobytu 

uczniów w szkole. Pozwoli dzieciom ze szkoły na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu podczas różnych form 

aktywności sportowej, a także podniesie atrakcyjność zajęć 

wychowania fizycznego prowadzonych na świeżym powietrzu. 

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 2017r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 

 202 500,00 zł  
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168.  
WE 

G260PK 

REWITALIZACJA PARKU - Skwer Dubaniewicza. 

Ul. Strycharska 22. 

Rewitalizacja Skweru im. H. Dubaniewicza ma polegać na wykonaniu 

następujących prac Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej. Budowa 

boiska do Streetball. Naprawa, oraz budowa fragmentów chodnika ok 50 m. 

Ucięcie gałęzi, posadzenie kwiatów. Posadzenie żywopłotu. Instalacja 

latarni ok 10 szt, Budowa placu zabaw (5 elementów). 

P 

W złożonym wniosku wskazano działki 503/33; 503/36; 503/52 

i 503/ 22 położone w obrębie G-12 pozostające w administracji 

Zarządu Zieleni Miejskiej. Działka 503/25 w obrębie G-12 

administrowana jest przez Wydział Edukacji. Zarząd  Zieleni 

Miejskiej wyraził pozytywną opinię odnośnie projektu 

pielęgnacji Zieleni i posadzenia żywopłotu. Negatywnie 

natomiast zaopiniował projekt budowy latarni ( obiekt posiada 

oświetlenie)  oraz budowy placu zabaw ( brak wolnej 

przestrzeni oraz kolizja z infrastrukturą podziemną ).  Projekt 

zerwania asfaltu na boisku do piłki nożnej i posadzenia w tym 

miejscu trawy, budowa boiska do Streetballu oraz remont 

chodnika uzyskały pozytywną opinię Wydziału Edukacji.  

Należy zaznaczyć, że we wniosku G122PK odnoszącego się 

także do działki 503/25 w obrębie G-12  zgłoszono 

modernizację chodnika i budowę ciągów pieszo – jezdnych.   

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 000,00 zł  

169.  
WE 

G277CD 

Modernizacja szkolnej siłowni i zakup sprzętu do sali bilardowej. 

VILO im. J. Lelewela, ul. Deotymy 1. 

Projekt dotyczy modernizacji szkolnej siłowni, poprzez zakup 

specjalistycznych produktów i akcesoriów do treningu funkcjonalnego, 

sportów siłowych, kondycyjnych i fitness. Chcemy promować zdrowy tryb 

życia i aktywność fizyczną uczniów mającą na celu przygotowanie siłowe i 

kondycyjne do wszelkich form aktywności sportowej. Należy podkreślić, że 

w szkole zostało już wyremontowane pomieszczenie, natomiast brakuje w 

niej specjalistycznego sprzętu. W ramach projektu zostanie zakupiony także 

sprzęt do sali bilardowej, w postaci 4 szt. stołów bilardowych i akcesoriów 

do gry. Zajęcia z bilardu urozmaicą zajęcia z wychowania fizycznego, 

pozwolą uczniom ćwiczyć swoją koncentrację, precyzję ruchów, które są 

przydatne w codziennym życiu czy też w pracy. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na podniesie jakości oraz 

atrakcyjności prowadzonych zajęć wychowania fizycznego dla 

uczniów. Ponadto uczniom zostaną stworzone warunki do 

podejmowania aktywności fizycznej na rzecz większej 

świadomości rozwoju ruchowego. 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". 

 50 000,00 zł  

170.  
WE 

G300CD 

MODERNIZACJA TARASU PRZEDSZKOLNEGO- remont tarasu 

przy PM 76. 

Ul. Gałczyńskiego 9. 

W ramach realizacji zadania przeprowadzimy remont i modernizację tarasu 

przedszkolnego 

• zmienimy nawierzchnię tarasu, 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni wokół 

przedszkola i warunki pobytu przedszkolaków. Pozwoli także 

na podniesienie standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych, 

bezpiecznych zajęć dla najmłodszych. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

 137 616,00 zł  
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• wymienimy balustrady tarasowe, 

• zmodernizujemy schody betonowe przynależące do tarasu , 

• wykonamy izolację wodo- ochronną z membrany PVC. 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

171.  
WE 

G301CD 

Modernizacja i wymiana stolarki drzwiowej w PM 76 . 

Ul. Gałczyńskiego 9. 

W ramach realizacji zadania przeprowadzimy wymianę stolarki drzwiowej 

wewnątrz budynku przedszkola oraz wymienimy drzwi główne do 

przedszkola.Nasze przedszkole, choć klimatyczne oraz cieszące się dobrą 

opinią w środowisku lokalnym, ze względu na zły stan techniczny drzwi do 

sal przedszkolnych i pozostałych pomieszczeń przedszkola, zagraża 

bezpieczeństwu dzieci i pracowników przedszkola. 

Drzwi nie były wymieniane w placówce od 50 lat. Stan techniczny drzwi 

jest bardzo zły. Drzwi są bardzo wypaczone, nie domykają się i zagrażają 

bezpieczeństwu naszym wychowankom oraz pracownikom przedszkola. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Wpłynie również na podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa przedszkolaków. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

 60 300,00 zł  

172.  
WE 

G302CD 

NOWOCZESNY I PRZYJAZNY PLAC ZABAW - remont i 

doposażenie placu zabaw przy PM 76. 

Ul. Gałczyńskiego 9. 

W ramach realizacji zadania mamy zamiar dokonać wymianę nawierzchni, 

renowację istniejącego sprzętu rekreacyjno- ogrodowego, doposażenie w 

nowy sprzęt i budowę piaskownicy W zakresie remontu przewidujemy: 

wymianę nawierzchni, 

malowanie sprzętu istniejącego i jego naprawa - budowę piaskownicy. W 

zakresie wyposażenia placu zabaw przewidujemy zakupić: huśtawki - 

karuzele - zjeżdżalnie. 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 149 930,00 zł  

173.  
WE 

G313PK 

"Podwodny ogród" - renowacja i ozdobienie muru w ogrodzie PM 7. 

Ul. Smocza 4. 

W ramach realizacji zadania odnowimy i ozdobimy kolorowym graffiti 29 

metrowy mur w ogrodzie przedszkolnym. Prace renowacyjne obejmą skucie 

starej elewacji, załatanie dziur, zagruntowanie powierzchni, położenie 

nowego gipsu, przygotowanie muru do malowanie oraz wykonanie 

„podwodnego" graffiti. Odnowienie muru znacząco poprawi 

bezpieczeństwo, wygląd i estetykę przedszkola. 

 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni wokół 

przedszkola. Ponadto wpłynie na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności". 

 17 100,00 zł  

174.  
WE 

G321PK 

Pomoce dydaktyczne dla dzieci z PM 7. 

PM 7, ul Smocza 4. 

W ramach realizacji zadania doposażymy 5 grup przedszkolnych w 

nowoczesne pomoce dydaktyczne, które przyczynią się do efektywnej nauki 

i zdobywania nowych umiejętności przez dzieci. Zakupione pomoce 

uatrakcyjnią dzieciom czas spędzony w przedszkolu. Planujemy zakup 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla dzieci. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

 40 590,00 zł  
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pomocy dydaktycznych do nauki kodowania i programowania, gier i 

układanek rozwijających logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość i 

kreatywność oraz sprawność w zakresie małej i dużej motoryki. Przedszkole 

zostanie doposażone m.in. w Magiczny dywan z pakietem FUN I. 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności". 

175.  
WE 

P018KR 

Rewitalizacja PM 214 z Oddziałami Integracyjnymi. 

ul. Batalionów Chłopskich 21. 

PM 214 z Oddziałami Integracyjnym w Łodzi, istniej 1985 roku. Od tego 

czasu niebyły przeprowadzane żadne, gruntowne remonty budynków 

wchodzących w skład jednostki. W ostatnich latach przeprowadzono kilka 

niezbędnych prac remontowych, które zagrażały życiu i zdrowiu 

pracowników oraz wychowanków. Polegały one na doraźnych naprawach 

np. zaklejanie dziur pianką montażową pomiędzy oknami a ścianami aby 

zapewnić dzieciom odpowiedniej temperatury w klasach lekcyjnych. 

Budynek oraz otoczenie wokół budynku przedszkola jest w bardzo złym 

stanie technicznym. Jak najszybciej należy dokonać remontu patio, schodów 

prowadzących do budynku przedszkola i dokonać wymiany zniszczonych 

płyt chodnikowych na nową kostkę brukową. Remontu należy dokonać ze 

względu na bezpieczeństwo dzieci, w tym również dzieci z 

niepełnosprawnościami ruchowymi. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa i wpłynie 

na poprawę estetyki placówki, a z jego efektów korzystać będą 

pracownicy i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 214 .  

 1 376 000,00 zł  

176.  
WE 

P019KR 

Modernizacja budynku PM 133. 

Zadanie będzie realizowane w budynku przedszkola przy ul. Krzemieniecka 

22b.W ramach realizacji zadania planuje się: malowanie holu, dwóch 

korytarzy oraz klatki schodowej; wymianę drzwi do klas oraz pokoi 

biurowych (12 sztuk); remont toalety dla Rodziców. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

komfortu i standardów pracy oraz stworzy warunki do 

bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkich pracowników. 
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

85 000,00 zł  

177.  
WE 

P021RS 

Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19. 

ul. Balonowa 1, budynek SP nr 19. 

Wykonanie niezbędnych prac remontowych na głównej sali gimnastycznej 

szkoły dla podniesienia bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania przez 

uczniów. Zakres robót: Malowanie (w tym m.in.: zeskrobanie i zmycie starej 

farby; ługowanie farby olejnej z tynków ściennych; gruntowanie podłoży; 

przecieranie istniejących tynków wewnętrznych; położenie gładzi 

wewnętrznych; dwukrotne malowanie ścian; dwukrotne malowanie krat i 

balustrad); Remont instalacji elektrycznych i wentylacji (w tym m.in.: 

demontaż starej instalacji, położenie nowych tras kablowych, zasilanie tablic 

i urządzeń, wymiana oświetlenia wewnętrznego, gniazda i wypusty 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych i 

bezpiecznych zajęć sportowych. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

 234 000,00 zł  
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kablowe, pomiary odbiorcze, wymiana instalacji wentylacji); Wymiana i 

montaż drzwi (w tym m.in.: demontaż stolarki drzwiowej; przygotowanie 

otworów i montaż nowej stolarki drzwiowej); Wyposażenie (rolety, kosze 

sportowe, słupki, drabinki, ławeczki, materace itp.). 

178.  
WE 

P024KO 

"Wspieranie aktywnej nauki oraz rozwoju motorycznego 

przedszkolaków poprzez wykorzystanie tablicy multimedialnej i podłogi 

interaktywnej".  

PM 74, ul. Długosza 28a. 

Doposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny umożliwi dzieciom 

zdobywanie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnych 

urządzeń cyfrowych. Ćwiczenia i zabawy na interaktywnej podłodze dadzą 

możliwość doskonalenia dużej ł małej motoryki, podnoszenia sprawności 

intelektualnej, rozwijania kreatywności i współpracy. Tablica multimedialna 

w doskonały sposób uzupełni całokształt działań przedszkola angażując 

dzieci w naukę poprzez zabawę oraz oswoi technikę. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych i 

ciekawych zajęć rozwijających motorycznie dzieci z 

Przedszkola Miejskiego nr 74.  

 22 966,00 zł  

179.  
WE 

P030RS 

Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika. 

P22-73 w okolicach bramy do orlika. 

Projekt polega na utworzeniu bezpiecznej strefy w rejonie szkoły 

podstawowej, polegającej na ustawieniu gumowych słupków które 

uniemożliwią wjazd samochodom osobowym, a pozwalają na przejechanie 

straży pożarnej czy karetek. Aby ich nie ominąć w pasie trawnika 

posadzenie drzewa i krzaków ozdobnych. Obecnie chodnik pomiędzy szkołą 

a orlikiem notorycznie jest wykorzystywany przez samochody przeciskające 

się pomiędzy dziećmi idącymi do szkoły, jak i wykorzystywanie chodnika 

jako parkingu. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci 

uczęszczających do szkoły. Ponadto pozwoli budować postawy 

proekologiczne i stanowić będzie inwestycję w środowisko 

naturalne. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 1 600,00 zł  

180.  
WE 

P031RS 

Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych. 

ul. Kusocińskiego 116. 

Projekt polega na stworzeniu Parku z placem zabaw wykonanego na wzór 

Parku Jurajskiego na Warszawskim Ursynowie. Atrakcje mają być 

wykonane w kształcie dinozaurów ze zjeżdżalniami (różnej wielkości), 

ściankami wspinaczkowymi itp. dostępne dla dzieci od raczkującego bobasa 

po nastolatki, jeśli pozwolą na to fundusze można też zbudować tyrolkę. 

Drzewo które tam rośnie ma być wykorzystane przy projekcie, tak aby 

dawało cień, należało by też dosadzić kolejne drzewa. Park ma być 

usytuowany między górką a przedszkolem. 

P 

 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom z osiedla na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

 600 000,00 zł  

181.  
WE 

P035RS 

Modernizacja pracowni informatycznej w XXXIII Liceum 

Ogólnokształcące z możliwością swobodnego korzystania przez osoby 

niepełnosprawne. 

ul. J. Kusocińskiego 116. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pracy uczniów, pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

lekcyjnych i zajęć dodatkowych z wykorzystaniem 

 78 000,00 zł  
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Projekt zakłada wymianę sprzętu w pracowni komputerowej XXXIII 

Liceum Ogólnokształcącego oraz renowację pracowni. Wyposażenie 

pracowni jest przestarzałe i nie spełnia standardów współczesnej edukacji 

informatycznej. Stan techniczny posiadanych przez nas komputerów nie 

wytrzyma przeciążenia eksploatacyjnego wynikającego z konieczności 

przyjęcia do szkoły zdublowanej liczby uczniów. W ramach projektu 

chcemy wymienić 20 stanowisk komputerowych złożonych z komputera 

wraz z monitorem, klawiaturą i myszą. Zestawy komputerowe staną na 

nowych ergonomicznych jednoosobowych stolikach, na których obok 

klawiatury będzie również miejsce na podręcznik i zeszyt. Zostanie 

zmodernizowana infrastruktura sieci z nowoczesnym serwerem i 

oprogramowaniem umożliwiającym bezpieczne zarządzanie siecią. 

Pracownia będzie odnowiona, pomalowana. W oknach będą wymienione 

rolety. Z pracowni korzystają wszyscy uczniowie szkoły, w tym uczniowie 

niepełnosprawni, a jej wydzielona część daje możliwość korzystania także 

osobom spoza szkoły - mieszkańcom osiedla. 

najnowszych technologii. Przed dokonaniem zakupów 

realizator musi uzyskać akceptację Wydziału Informatyki 

UMŁ. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

182.  
WE 

P038RS 

Bezpieczny plac zabaw dla psów. 

Kusocińskiego 116. 

Psi plac zabaw obejmie ogrodzony siatką obszar 450 m2 trawiastego terenu. 

Znajdujące się na nim wyposażenie zapewni rozrywkę dla dużych i małych 

psów, a zamknięta przestrzeń da ich właścicielom możliwość bezpiecznego 

wybiegania psów. Wejście na plac zabaw będzie stanowić tzw. podwójna 

furtka, która uniemożliwi psom samowolne wyjście z placu. Plac podzielony 

zostanie na dwie części - pierwsza część wyposażona zostanie w urządzenia 

zabawowe dla zwierząt, druga oddzielona kolorowym sztachetowym 

ogrodzeniem, gdzie psy spokojnie mogą się wybiegać na wolnej przestrzeni. 

W części pierwszej znajdzie się: tunel, ( równoważnia pochyła, hydrant z 

poprzeczką, przeskok potrójny, słupki do slalomu. Na placu planuje się 

również utworzyć ogrodzoną piaskownicę jako toaletę dla psów oraz słupki 

parkingowe dla psów, gdzie psy będą mogły odpocząć. Tu też znajdzie się 

jeden kosz na śmieci oraz dwa kosze na psie odchody. Gdy psy będą 

szczęśliwie bezpiecznie się bawić z innymi czworonogami, właściciele będą 

mogli odpocząć na trzech ławkach. W wyposażeniu przewiduje się również 

tablicę z regulaminem. Planowana lokalizacja jest dogodna dla większości 

mieszkańców tego osiedla. 

N 

Tereny wskazane we wniosku administrowane są przez 

Przedszkole Miejskie nr 48 i Gimnazjum Publiczne nr 7. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 marca 2002 r. (DZ.U. 2002 nr 6 poz. 69 z późn.zm.) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach stanowi : § 2 „Dyrektor 

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub 

placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkoły lub 

placówki poza obiektami należącymi do tych jednostek”. 

Jednocześnie – z chwilą założenia placu zabaw dla zwierząt na 

terenie placówki oświatowej - placówka ta musiałaby spełnić 

wymagania techniczne opisane w ustawie z dnia 11 marca 2004 

r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt (DZ.U. 2004 Nr 69 poz. 625 z późn.zm). Propozycja 

zgłoszona we wniosku stoi w sprzeczności z zapisami cyt. 

powyżej rozporządzenia i ustawy, w związku z tym wniosek nie 

może uzyskać pozytywnej rekomendacji..  

 40 000,00 zł  

183.  
WE 

P046KO 

Okno na świat - ogród sensoryczny. 

PM 53, ul. Kasprzaka 57. 

Stworzenie ogrodu sensoryczno - interaktywnego wraz z placem zabaw dla 

dzieci PM 53 w Łodzi. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

na wolnym powietrzu.  

 133 000,00 zł  
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Ogród tego typu opracowany został z myślą o potrzebach rozwojowych 

dzieci oraz dużej potrzebie ruchu i zajęć na świeżym powietrzu. Dobrze 

przygotowany może pełnić funkcję terapeutyczną i dydaktyczną. Elementy 

ogrodu pobudzają rozwój narządów zmysłów, prowokują mózg do 

efektywniejszego działania w warunkach środowiska naturalnego. Ogród 

sensoryczny trzeba zaprojektować, zakupić odpowiednie rośliny, podłoża, 

materiały na ścieżki, elementy placu zabaw oraz interaktywny monitor 

multimedialny odporny na warunki atmosferyczne. 

184.  
WE 

P061ZL 

Nowoczesna szatnia szkolna- remont szatni w budynku SP 169. 

SP 169, ul. Napoleońska 7/17. 

Szatnia dla uczniów w SP 169 wymaga generalnego remontu. Remont ma 

na celu przede wszystkim dostosowanie szatni do zwiększonej dwukrotnie 

liczby uczniów w naszej szkole. Marzymy o szatni kolorowej i spełniającej 

współczesne standardy funkcjonalne. Wykonanie remontu szatni dałoby 

wymierne korzyści nie tylko uczniom, ale również innym beneficjentom 

korzystającym z pomieszczeń szkolnych w czasie organizacji imprez 

lokalnych, spotkań mieszkańców z przedstawicielami władz lokalnych, 

harcerzom oraz innym uczestnikom zajęć organizowanych w naszej szkole. 

W ramach projektu planujemy roboty budowlane, remont instalacji 

elektrycznej i oświetlenia, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, usunięcie 

metalowych boksów, montaż szafek dla ok. 550 uczniów. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. 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”. 

 386 300,00 zł  

185.  
WE 

P064KR 

Sala językowa dla uczniów SP 164. 

SP 164, ul. Walerego Wróblewskiego 65. 

W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, 

spełniającej przyjazne warunki Sali językowej, wyposażonej w nowoczesny 

sprzęt. 

P 

Realizacja zadania projektu pozwoli uczniom szkoły 

korzystanie z nowoczesnej sali, pozwoli również na 

prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. Realizacja nastąpi w uzgodnieniu z Wydziałem 

Informatyki UMŁ. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/YII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności". 

 80 000,00 zł  

186.  
WE 

P065KR 

Remont szatni w budynku SP 164. 

SP 164, ul. Walerego Wróblewskiego 65. 

W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, 

spełniającej przyjazne warunki szatni uczniowskiej i wyposażenie jej w 

nowoczesny sprzęt. W rozległych podziemiach budynku zostanie ponadto 

wygospodarowane pomieszczenie na salę do ćwiczeń rekreacyjno - 

sportowych. 

P 

Realizacją zadania projektu pozwoli uczniom korzystania z 

bezpiecznej, nowoczesnej, zapewniającej przyjazne warunki 

szatni. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 200 000,00 zł  

187.  
WE 

P080KR 

Park Karolew nadanie boisku szkolnemu funkcji parkowo sportowej- 

inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom ze szkoły na ciekawe, 
 200 000,00 zł  
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Boisko SP 164, ul. Wróblewskiego 65. 

Przekształcenie boiska szkolnego w park zachęcający do odwiedzin przez 

wszystkich mieszkańców. Zamontowanie nowoczesnych elementów 

rekreacyjnych. Utworzenie alei parkowych Montaż interaktywnej bramki, 

edukacyjnych elementów placu zabaw, budowa zjazdu dla wózków przy 

schodach od budynku szkoły na boisko, nasadzenia drzew, postawienie 

ławek. Projekt musi uwzględniać powstające w tym roku boisko. 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu podczas różnych form 

aktywności sportowej, a także podniesie atrakcyjność zajęć 

wychowania fizycznego prowadzonych na świeżym powietrzu. 

Zapewni również możliwości aktywnego wypoczynku 

mieszkańcom. 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”. 

188.  
WE 

P100KR 

Modernizacja szatni szkolnych. 

ul. Florecistów 3b, SP 137 

W ramach zadania wyremontowane zostaną 4 pomieszczenia w szatniach 

szkolnych. W dwóch pomieszczeniach zamontowane zostaną wieszaki (po 6 

wieszaków stojących i 4 wieszaki montowane do ściany), natomiast dwa 

pozostałe przebudowane zostaną na przebieralnie. Pomieszczenie zostaną 

pomalowane, wymienione zostanie oświetlenie, a na podłogach położona 

zostanie glazura. 

P 

Realizacją zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i 

estetykę w pomieszczeniach szkoły. 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”. 

 100 000,00 zł  

189.  
WE 

P110KR 

"Bezpieczna Jedenastka". 

ul. Hufcowa 20A. 

Projekt dotyczy budowy ogrodzenia wokół SP 11. Celem zadania jest przede 

wszystkim poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenie terenu 

wokół szkoły. Nowe ogrodzenie stanowiłoby jedność architektoniczną ze 

szkołą i najbliższym otoczeniem. Powstanie nowego ogrodzenia 

zdecydowanie poprawi estetykę (wizerunek obiektu oraz bezpieczeństwo 

uczniów, umożliwi także korzystanie przez uczniów z boiska przy szkole. 

P 

Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo dzieci oraz 

zabezpieczy teren wokół szkoły. Nowe ogrodzenie 

zdecydowanie poprawi estetykę i wizerunek obiektu. 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”. 

 187 200,00 zł  

190.  
WE 

P111KR 

"Nowoczesna szatnia w Jedenastce". 

ul. Hufcowa 20A. 

Remont i modernizacja szatni: Roboty wyburzeniowe, usuniecie 

metalowych i przegród boksów, wymiana posadzek , remont ścian i sufitów, 

wymiana okien, -wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie ścian i drzwi 

wydzielających pomieszczenie szatni, wykonanie zabudowy rur instalacji co 

oraz wodno kanalizacyjnych, dostawa i montaż szafek dla 600 uczniów i 

ławek, wymiana instalacji elektrycznej. Założenie systemu monitorującego 

wejście do szkoły- wideofon. Infrastruktura i wyposażenie szatni pochodzi z 

lat 80 ubiegłego wieku. Od początku istnienia szkoły pomieszczenia w 

piwnicy, w których mieści się szkolna szatnia nie przechodziły remontu. 

Konieczne jest dostosowanie szatni do potrzeb uczniów w wieku 7-15 lat, 

wyposażenie w zamykane szafki na odzież, likwidację metalowych przegród 

pomieszczeń i metalowych drzwi, obudowanie instalacji co i 

wodnokanalizacyjnej. Wykonanie drzwi ewakuacyjnych i otworów 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. 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”. 

 695 000,00 zł  
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drzwiowych do boksów w szatni spełniających wymogi p-poż. Konieczne 

jest także utworzenie portierni, poczekalni dla rodziców i sytemu 

monitorującego wejście na teren szkoły osób trzecich. 

191.  
WE 

P112KR 

Multimedialna Szkoła. (Modernizacja sal multimedialnych w SP 137). 

SP 137, ul. Florecistów 3b. 

W ramach zadania zmodernizowana zostanie sala komputerowa z 26 

stanowiskami komputerowymi, sala multimedialna w czytelni z 8 

stanowiskami komputerowymi oraz kącik multimedialny dla uczniów z 4 

stanowiskami komputerowymi. Zakupiony zostanie również zastaw 

.interaktywny .oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. W ramach modernizacji 

wyremontowane zostaną również 2 sale multimedialne wraz z zapleczem. W 

salach wymienione zostaną wykładziny podłogowe, pomalowane ściany i 

sufity, zmodernizowane zostaną instalacje elektryczne i internetowe oraz 

wymienione zostaną meble. Ponadto zakupiony zostanie komputer do 

pokoju nauczycielskiego. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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”. 

 149 900,00 zł  

192.  
WE 

P113KR 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej przy SP 137. 

SP 137, ul. Florecistów 3b. 

W ramach zadania rozbudowana zostanie część rekreacyjno - sportowa 

szkoły. Zamontowanych zostanie 5 urządzeń w siłowni plenerowej. 

Zbudowany zostanie tor sprawnościowy dla dzieci z 9 elementami małej 

architektury. Rozbudowa istniejących obiektów sportowych o siłownię 

zewnętrzną i tor przeszkód pozwoli na zwiększenie oferty Fonii aktywności 

sportowej oraz podniesie atrakcyjności prowadzonych na zewnątrz budynku 

lekcji W-F. 

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom ze szkoły na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu podczas różnych form 

aktywności sportowej, a także podniesie atrakcyjność zajęć 

wychowania fizycznego prowadzonych na świeżym powietrzu. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 145 000,00 zł  

193.  
WE 

P137KR 

Remont korytarzy i klatek schodowych w SP 41 na miarę XXI wieku. 

SP 41, ul. Rajdowa 18. 

Przedmiotem zadania jest remont korytarzy na 3 kondygnacjach oraz 2 

klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul Rajdowej 18 w 

Łodzi. Zadaniem jest remont korytarzy, które nie były odnawiane od wielu 

lat, ściany mają liczne ubytki w warstwach malarskiej i tynkarskiej. W 

szkole jest instalacja elektryczna aluminiowa, która ulega systematycznym 

awariom. Szkoła w 2015 roku przeszła termomodernizację, budynek został 

ocieplony i zyskał nowy wygląd, niestety do tej pory wnętrza wymagają 

remontu po wymianie kaloryferów i okien. Należy zabezpieczyć kaloryfery 

oraz zamontować balustradę zabezpieczająca na klatce schodowej przy 

oknach. Główne działania obejmować będą: wymianę instalacji elektrycznej 

oraz oświetleniowej; uzupełnianie i położenie nowych tynków, malowanie 

ścian oraz ich impregnacje; Wykonanie zabezpieczeń kaloryferów i okien na 

klatce schodowej; Montaż zabezpieczeń narożników Wymianę stolarki 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie komfortu i standardów pracy oraz stworzy 

warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkich 

pracowników. Uczniom stworzy przyjazne warunki do 

odpoczynku. 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”. 

 704 000,00 zł  
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wewnętrznej (drzwi, świetliki) Stworzenie przyjaznego miejsca do 

spędzania wolnego czasu podczas przerw poprzez wydzielenie i 

wyposażenie stref relaksu dla uczniów, 

194.  
WE 

P143KR 

Dwie nowoczesne pracownie- terminalowa i mobilna pracownia 

komputerowa w SP41. 

SP 41, ul. Rajdowa 18. 

Celem zadania jest unowocześnienie istniejącej pracowni komputerowej - 

zostanie stworzona 16 stanowiskowa terminalowa pracownia komputerowa 

oraz utworzenie drugiej mobilnej pracowni wyposażonej w szafę wraz z 30 

laptopami, która umożliwi prowadzenie zajęć z informatyki w klasach 1-3 - 

w dowolnej sali lekcyjnej. Obecna pracownia wymaga gruntownego 

remontu obejmującego modernizację podłogi (usunięcie płytek PCV oraz 

wykonanie wyłewek i położenie wykładziny. Remont instalacji elektrycznej 

- obecna (aluminiowa) jest przestarzała co skutkuje częstymi awariami oraz 

rozprowadzenie okablowania w sposób bezpieczny i ergonomiczny, 

instalację gniazdek wtykowych. Nowoczesna pracownia terminalowa 

zarówno z zastosowaniem terminali NComputing jak vCloudPoint 

umożliwia dzielenie zasobów jednego komputera lub serwera pomiędzy 

wielu użytkowników bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Pracownia 

doposażona zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne - roboty, drukarki 

3D, wizualizer, aparaty cyfrowe. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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”. 

 276 000,00 zł  

195.  
WE 

P160ZL 

Sprzęt konferencyjny dla SP 169. 

SP 169, ul. Napoleońska 7/17. 

Szkoła stanowi ważny element życia społeczno-kulturalnego każdego 

osiedla. Nasi nauczyciele, rodzice i uczniowie aktywnie włączają się w 

realizację wielu przedsięwzięć o charakterze szkolnym, osiedlowym i 

miejskim. Regularnie współpracujemy przy organizacji Wigilii 

Środowiskowej, Święta Złotna, Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych, 

pikników osiedlowych, uroczystości kościelnych i patriotycznych. Chcąc 

zapewnić właściwą jakość i poziom realizowanych przedsięwzięć lokalnych 

staramy się o sprzęt konferencyjny. Z profesjonalnym sprzętem organizacja 

każdej konferencji będzie możliwa. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń. Pozwoli 

także na podniesienie standardów pracy i prowadzenie 

zróżnicowanych imprez okolicznościowych dla społeczności 

szkolnej i lokalnej, a tym samym przyczyni się do integracji 

mieszkańców. Przed dokonaniem zakupów realizator musi 

uzyskać akceptację Wydziału Informatyki UMŁ. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/YII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

 50 000,00 zł  

196.  
WE 

P179KR 

Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO. 

ul. Wileńska 22a. 

Obecne parkiety mają 70 lat i są bardzo zniszczone. Liczne ubytki utrudniają 

utrzymanie należytej czystości. Zostały już wyczerpane możliwości 

naprawy. Nowe parkiety poprawią nie tylko estetyczne wnętrze szkoły, ale i 

zwiększą bezpieczeństwo przemieszczających się 

uczniów. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie komfortu i standardów pracy oraz stworzy 

warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy, wpłynie na jakość 

prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

 341 000,00 zł  
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7120/YII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności". 

197.  
WE 

P180KR 

Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO. 

ul. Wileńska 22a. 

Remont będzie obejmował 2 szatnie wraz z ciągami komunikacyjnymi 

prowadzącymi do nich. Obecne szatnie uczniowskie są bardzo stare ( mają 

70 lat) i nie spełniają standardów XXI wieku. Konieczna jest wymiana 

bardzo starego oświetlenia. Wymiana starej posadzki (gres) jest konieczna 

dla zapewnienia bezpiecznego poruszania się uczniów w ciągach 

komunikacyjnych. Nowe szafki pozwolą na ich codzienne, bezpieczne 

użytkowanie, poprawią estetyczny wygląd wnętrza szkoły. Indywidualna 

szafka dla ucznia, to również zabezpieczenie przed kradzieżą jego 

osobistych rzeczy. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

społeczności szkolnej. Ponadto poprawi estetykę pomieszczeń i 

warunki pobytu uczniów w szkole. 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”. 

 443 000,00 zł  

198.  
WE 

P181KR 

Zabawolandia. 

ul. Olimpijska 6. 

Projekt dotyczy doposażenia ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola 

Miejskiego Nr 144 w Łodzi przy ul. Olimpijskiej 6 . Plac zabaw ma przyjąć 

formę edukacyjną, dzięki czemu dzieci aktywnie i w sposób bardziej 

atrakcyjny będą mogły spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowe 

urządzenia oprócz możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na 

zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak również 

zwiększonego ich bezpieczeństwa. 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/YII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 103 850,00 zł  

199.  
WE 

P182KR 

"1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, 

smartfonom dziękujemy. 

ul. Krzemieniecka 24a. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnia tartanową oraz kącikiem do gier 

i zabaw dla młodszych dzieci. Projekt zakłada budowę kompleksu sportowo 

- rekreacyjnego z możliwością organizacji zawodów, eventów, spotkań 

rodzinnych. Wyposażenie będą stanowiły: bramki do piłki ręcznej, 4 kosze, 

2 lub 3 zestawy do siatkówki, 4 zestawy do badmintona, piłkołapy oraz 

urządzenia do gier i zabaw dla najmłodszych. Dodatkowo pomysłodawca 

zaplanował monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie oraz 

zmniejszenia potencjalnych szkód. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajeć 

sportowych oraz na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

 1 275 000,00 zł  

200.  
WE 

P184RS 

Retkińskie kino seniora. 

Sala audiowizualna w SP 44 (Gimnazjum 22), ul. Kusocińskiego 100. 

Zadanie polega na nieodpłatnym wyświetleniu, regularnie (raz w miesiącu), 

filmu na sali audiowizualnej mieszczącej się w budynku szkolnym przy ul. 

Kusocińskiego 100 (SP44). Czas i godziny emisji - raz w miesiącu (styczeń 

N 

Z uwagi na czas pracy szkoły, konieczność użytkowania sali na 

cele statutowe szkoły oraz ze względu na brak zgody dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 44  w Łodzi  Wydział Edukacji opiniuje 

powyższy wniosek negatywnie. Jednocześnie dodać należy, że  

           20 000,00 zł  
  



70 
 

- czerwiec; wrzesień - grudzień), w dzień powszedni, w ciągu dnia - do 

ustalenia z administratorem i użytkownikiem budynku. Filmy krajowe oraz 

zagraniczne - tematyka i tytuł do ustalenia z widzami (np. hity lat 60.; 70.; 

80 oraz współczesne - wybór spośród kilku propozycji). Zadanie 

ogólnodostępne, lecz z uwagi na godziny emisji i tematykę filmów 

kierowane głównie do seniorów z terenu osiedla dla których problemem jest 

dojazd do kina w centrum miasta, a są jednocześnie w stanie pieszo lub 

komunikacją miejską dojść lub dojechać do budynku szkolnego. Liczba 

uczestników ograniczona ilością siedzisk na sali audiowizualnej. 

ze środków Budżetu Obywatelskiego utworzono kino dla 

mieszkańców Polesia. Mieści się ono przy ul. Pogonowskiego 

27/29  w budynku  Szkoły Podstawowej nr 26. 

 

  

201.  
WE 

P193SP 

Szafka dla każdego - szatnia w SP 152. 

SP 152, ul. Strzelców Kaniowskich 52/54. 

Projekt „Szafka dla każdego - szatnia w 152" zakłada zakup szafek 

uczniowskich. Pozwoli to naszym uczniom klas 4 - 8 na pozostawianie 

podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych na terenie szkoły. Dzięki 

temu nie będą musieli dźwigać codziennie ciężkich plecaków. Zapobiegamy 

również w ten sposób schorzeniom kręgosłupa. W związku z organizacją 

imprez plenerowych, podczas których występują uczniowie oraz zaproszeni 

goście potrzebny jest przenośny, rozkładany podest, którego koszty są 

również uwzględnione w projekcie. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. 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”. 

 75 500,00 zł  

202.  
WE 

P194SP 

Główka pracuje- zajęcia z programowania robotów w PM 98. 

ul. Legionów 126. 

Kontynuujemy działania związane z wyposażeniem klockami Hocki- Klocki 

w PM nr 98. Projekt przewiduje zakup robotów kompatybilnych z klockami, 

magicznej interaktywnej ściany oraz systemu informacyjnego 

przeznaczonego do prowadzenia zajęć terapeutycznych z bajkoterapii. 

Zakupiony sprzęt będzie wprowadzał przedszkolaków do technologicznego 

świata z naciskiem na logiczne myślenie, stanowić będzie doskonałe 

zaplecze dydaktyczne dla grup przedszkolnych na Starym Polesiu. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć i 

stanowić będzie zaplecze dydaktyczne dla grup przedszkolnych. 

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”. 

 25 800,00 zł  

203.  
WE 

P195SP 

Z głową w gwiazdach - zakup mobilnego planetarium dla uczniów. 

ul. Kpt. St. Pogonowskiego 27/29. 

Projekt przewiduje zakup mobilnego planetarium astronomicznego wraz z 

wyposażeniem i licencjonowanymi filmami dedykowanymi dla tego typu 

planetariów. Zadaniem planetarium będzie wzbogacenie wiedzy z zakresu 

edukacji przyrodniczej, biologicznej i astronomicznej u uczniów 

okolicznych szkół i przedszkoli z terenu osiedla i miasta. Dzięki swoim 

niewielkim rozmiarom i mobilności planetarium może dotrzeć do ośrodków 

kultury, jak również na osiedlowy festyn czy półkolonie szkolne - 

wzbogacając ofertę zajęć. 

P 

 Realizacja pozwoli na podniesienie standardów pracy i 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć z zakresu edukacji 

przyrodniczej, biologicznej oraz astronomicznej. Wpłynie na 

atrakcyjność prowadzonych zajęć dla dzieci i uczniów z 

różnych grup wiekowych. 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”. 

  

           75 000,00 zł  
  

204.  WE TERMOMODERNIZACJA budynku PM 144 przy ul. Olimpijskiej 6. N  1 030 000,00 zł  
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P209KR PM 144, ul. Olimpijska 6. 

Zadanie polega na termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 

144 przy ul. Olimpijskiej 6 w Łodzi. Zadanie swoim zakresem obejmuje: • 

docieplenie ścian zewnętrznych; • docieplenie ścian w gruncie; • docieplenie 

stropodachu; • wymianę stolarki okiennej; • wymianę stolarki drzwiowej; • 

wymianę instalacji piorunochronnej (ochrona odgromowa); • wymianę 

instalacji centralnego ogrzewania; • nadzór. Szczegółowy zakres robót 

budowlanych zawiera dokumentacja projektowa znajdująca się w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej UMŁ. Dokumentacja została opracowana w 2018 

roku ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Karo lew - Retkinia 

Wschód. Zadanie pierwotnie planowane było do zgłoszenia przez Radę 

Osiedla Karo lew - Retkinia Wschód do konkursu na zadania inwestycyjne 

zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta Łodzi - osiedla. 

Zadanie nie jest zgodne z zapisami § 2.p. ust 2 p. 5, który 

stanowi: ” W ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: 

(…) dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat nie może 

zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych ; (…)”. 

Wskazana we wniosku działka 97/24 w obrębie P 26 stanowi 

własność Skarbu Państwa. Termomodernizacji, której dotyczy 

wniosek, nie można wykonać w ½ części budynku i w związku 

z tym wniosek nie może uzyskać opinii pozytywnej.  

205.  
WE 

P210RS 

Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia 

wokół terenu PM 55. 

Al. Wyszyńskiego 41. 

Projekt ten został stworzony z myślą o wszystkich dzieciach 

uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi. Zabawa na 

terenie placu zabaw (ogrodu przedszkola) sprawia dzieciom wiele radości, 

umożliwia im przebywanie na świeżym powietrzu i zapewnia dużą 

aktywność fizyczną. W celu poprawy warunków bezpiecznej zabawy 

przedszkolaków, w ramach projektu planowana jest wymiana ogrodzenia tj. 

152 przęseł i podmurówki, wymiana furtki oraz 2 bram wjazdowych. 

Zwiększy to bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie placówki, 

poprawi walory estetyczne osiedla. Wymiana ogrodzenia w miarę 

możliwości odbędzie się z zachowaniem drzewostanu - ostoi ptaków 

wróblowatych. Ponadto warto podkreślić, że wymianę ogrodzenia popiera 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Retkinia - Północ. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę placówki oraz pozwoli na 

bezpieczne przebywanie dzieci na terenie przedszkola. 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”. 

 216 000,00 zł  

206.  
WE 

P211RS 

Interaktywne przedszkolaki. 

Al. Wyszyńskiego 41. 

Instalacja sieci bezprzewodowej oraz zakup zestawu multimedialnego 

wzbogaci ofertę edukacyjną placówki. Jako pomoc dydaktyczna: - pozwoli 

na wykorzystanie nowoczesnej technologii w celu zdobycia nowych 

wiadomości i umiejętności przez dzieci; - powinna być dostępna 

powszechnie w dzisiejszym systemie oświaty. Zestaw multimedialny jest 

nowoczesnym narzędziem edukacyjnymi o szerokich możliwościach 

zastosowań w codziennej pracy z dziećmi. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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”. 

 12 000,00 zł  

207.  WE "Bezpieczny ogród- bezpieczna zabawa" - całkowita wymiana P  160 000,00 zł  
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P214RS ogrodzenia przy PM 173. 

PM 173 al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 62. 

Całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173 obejmuje: rozebranie 

ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, rozbiórka elementów konstrukcji 

betonowej i konstrukcji z cegły. Wywiezienie gruzu i starego ogrodzenia. 

Przywóz ziemi i zasypanie wykopów. Budowa nowej podmurówki, montaż 

paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,5 m oraz bramy i 2 furtek. Montaż 

aparatów elektrycznych, domofon. Wykonanie nawierzchni trawiastej. 

Realizacja zadania podniesie standard, estetykę placówki oraz 

bezpieczeństwo pobytu dzieci w przedszkolu. 

Realizacja zadania poprawi estetykę i bezpieczeństwo placówki 

oraz warunki pobytu i spędzania czasu wolnego przez dzieci. 

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”. 

208.  
WE 

P215RS 

Ogród Ekologiczno - Edukacyjny z ścieżką sensoryczną w PM 174. 

PM 174, ul. Kusocińskiego 122a. 

Zakup (po 1 sztuce): dużej zadaszonej altanki, elementów ścieżki 

przyrodniczej: kostek wiedzy o ssakach, ptakach, tropach zwierząt, labirynt 

wiedzy o zwierzętach i ich dzieciach, skoczni, leśnych cymbałków, koła 

wiedzy (quizu) o życiu leśnych zwierząt, instalacji labiryntu opisującego 

zjawiska pogodowe, tablicy edukacyjnej opisująca leśne smakołyki dla ludzi 

oraz zwierząt. Wykonanie zewnętrznej ścieżki sensorycznej składającej się z 

różnych faktur, kamieni, drzewa, mchu itp. W PM nr 174 w Łodzi uczy się 

125 dzieci. Przedszkole posiada duży ogród, które o każdej porze roku jest 

intensywnie wykorzystywany przez dzieci ale również ich rodzeństwo, 

rodziców czy inne dzieci, które uczestniczą w piknikach rodzinnych czy 

zajęciach otwartych.  

P 

Realizacja zadania pozwoli dzieciom z przedszkola na ciekawe, 

bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a także 

zapewni prawidłowy rozwój małej i dużej motoryki. 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”. 

62 000,00 zł  

209.  
WE 

P216RS 

Modernizacja szatni w PM 174. 

PM 174, ul. Kusocińskiego 122a. 

Wyposażenie szatni w nowe szafki dostosowane do wieku i wzrostu dzieci. 

Szafki będą zamykane, drewniane w przyjemnych kolorach. Poprzez 

odpowiednią budowę będą bezpieczne dla dzieci (zaokrąglone drzwiczki, 

bez możliwości przycięcia sobie paluszków). Każdy rząd szafek będzie 

posiadał ławeczkę, na której dziecko siedząc będzie mogło zmienić buty. 

Wyposażenie szatni w nowe szafki poprawi komfort pobytu dzieci w 

przedszkolu jak również rodziców, którzy często uczestniczą w 

przedszkolnych akcjach, piknikach itp. i również korzystają z szatni. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w przedszkolu. 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”. 

 26 000,00 zł  

210.  
WE 

P254KO 

Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna 

szatnia. 

SP 91, ul. Kasprzaka 45. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów SP 91 nasz projekt obejmuje 

kompleksową modernizację szatni, świetlicy oraz trzech pracowni. Przede 

wszystkim zostaną wykonane prace remontowe i usprawniające 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych/językowych. Przed dokonaniem zakupów 

realizator musi uzyskać akceptację Wydziału Informatyki 

 640 050,00 zł  
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wymienionych pomieszczeń. Ponadto wyposażymy je w nowe, kolorowe 

meble, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt elektroniczny i 

multimedialny wspomagający nauczanie języków i informatyki. Dodatkowo 

chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na terenie szkoły zamontujemy na 

korytarzach instalacje monitoringu wizyjnego. 

UMŁ. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/YII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności". 

211.  
WE 

P259MM 

"NOWE ŻYCIE STARYCH RZECZY" - warsztaty dla dzieci z 

upcyklingu. 

SP 40, ul. Praussa 2. 

Warsztaty przeznaczone dla dzieci z osiedla i uczniów SP 40. Nauka o 

ekologicznym postępowaniu rzeczy, które mogą być wykorzystane 

powtórnie. Odnawianie starych mebli, robienie kolaży z gazet, powtórne 

wykorzystanie butelek typu PET, tworzenie nowych dzieł sztuki ze 

zniszczonych lub wykorzystanych rzeczy. 

P 

Realizacja zadania wpłynie na podniesienie świadomości 

młodych ludzi dotyczącej ochrony środowiska, zasobów 

naturalnych. Sprzyjało będzie propagowaniu postaw 

proekologicznych. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/YII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności". 

 950,00 zł  

212.  
WE 

P288RS 

Postawmy na najmłodszych - PM nr 170. 

ul. Popiełuszki 13a. 

Zakup nowych wykładzin do sal dla najmłodszych dzieci ma na celu 

poprawę zdrowia - dla alergików (gdyż stare są już zużyte) oraz celem jest 

wprowadzenie atrakcji dla dzieci poprzez wykorzystanie wzorów tych 

wykładzin do zabawy. Wykładziny mają mieć wzory: Uliczek na wsi, 

uliczek w mieście, ewentualnie bajkowych uliczek. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych form zajęć dla 

najmłodszych. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/YII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności". 

 2 000,00 zł  

213.  
WE 

P299KR 

Plac zabaw dla przedszkolaków z PM 154. 

ul. Przełajowa 21. 

W naszym przedszkolu codziennie przebywa ponad setka dzieci. Chcemy 

aby przedszkolaki spędzały ten czas bezpiecznie i atrakcyjnie, nabywając 

nowe umiejętności również poprzez zabawę na świeżym powietrzu. W tym 

celu niezbędne jest wymiana zużytych urządzeń i zakup nowych, które 

urozmaicą dzieciom czas spędzany na placu zabaw, pomagając rozwijać im 

wyobraźnie, umiejętności społeczne i kondycję fizyczną. 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci 

będą miały możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu 

wolnego na świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/YII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 35 000,00 zł  

214.  
WE 

W002WW 

Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 

Łodzi. 

PM 218, ul. Jurczyńskiego 1/3. 

Wykonanie projektu, demontaż starych urządzeń i instalacji wodno-

kanalizacyjnych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, 

wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, prace wykończeniowe (wylewki, 

tynki, sufity podwieszane, ułożenie glazury i terakoty, zamontowanie 

nowych kabin, armatury, osprzętu elektrycznego), wywóz i utylizacja 

materiałów z demontażu i rozbiórki. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów sanitarnych. 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”. 

  

266 200,00 zł  
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215.  
WE 

W021AN 

Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek 

schodowych w SP 204. 

SP 204, ul. Gajcego 7/11. 

Szkoła Podstawowa nr 204 w Łodzi została zbudowana w 1962 roku. 

Korytarz, który chcemy wyremontować i klatki schodowe mieszczą się na I 

piętrze szkoły. Przebywa tam codziennie około 200 uczniów z klas V-VIII, a 

także pozostałe dzieci, które wchodzą na salę gimnastyczną oraz przechodzą 

do szkolnej świetlicy. Dotychczas dyrektor szkoły organizował drobne 

remonty korytarza, wykorzystując środki z Rady Rodziców oraz angażując 

do pracy rodziców uczniów. Podłogi na korytarzu pokryte są starym, mocno 

zniszczonym lastrico. Jedną ze ścian stanowią stare luksfery, które zagrażają 

bezpieczeństwu dzieci. Koniecznym będzie zmiana instalacji elektrycznej 

oraz wymiana oświetlenia. Zostaną wykonane następujące prace budowlane: 

demontaż: i rozbiórka posadzek na korytarzu oraz na klatkach schodowych i 

wylewka nowych podłóg z wykładziną, gipsy oraz malowanie ścian i 

sufitów, zainstalowana zostanie elektryka i wymienione oświetlenie. 

Zdemontowana zostanie ściana z luksferów i zostanie założona z nowego 

materiału, spełniająca warunki bhp. Ponadto zostaną naprawione schody 

prowadzące z parteru do szatni. Obecne są bardzo niebezpieczne, śliskie i 

mogą zagrażać bezpieczeństwu przebywających tu dzieci. Wyremontowany 

zostanie Kącik Patrona, który usytuowany jest we wnęce na piętrze. 

Zakupimy wyposażenie korytarza, kanapy oraz gabloty na puchary, rzędy 

krzeseł przed salami lekcyjnymi. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. 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”. 

285 360,00 zł 

216.  
WE 

W022AN 

Sala informatyczno-językowa w Szkole Podstawowej nr 204. 

SP 204, ul. Gajcego 7/11. 

W Szkole Podstawowej nr 204 jest jedna pracownia komputerowa z 19 

stanowiskami komputerowymi. Komputery z których korzystają uczniowie 

są bardzo stare z mocno już przestarzałym systemem operacyjnym. Remont 

sali komputerowej i przekształcenie jej w salę językowo-komputerową, 

wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt techniczny spowoduje, że nauczyciele 

prowadzący tam lekcje będą mogli prowadzić innowacyjne lekcje z 

wykorzystaniem najbardziej przyjaznych dla uczniów programów 

komputerowych. Sala językowa, która tam powstanie będzie zatem 

miejscem, gdzie uczniowie w lepszym stopniu będą kształcić słuchanie 

tekstów zarówno na języku angielskim jak i niemieckim. Z pewnością 

wzrośnie też atrakcyjność zajęć językowych, a także na informatyce i innych 

przedmiotach na których wykorzystanie TIK jest wskazane i niezbędne. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć językowych i informatycznych. 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”. 

119 723,40 zł 

217.  
WE 

W025ST 

Zmysłowy Plac Zabaw - modernizacja placu zabaw na terenie 

Przedszkola Miejskiego nr 63 w Łodzi ul. Potokowa 15. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na bezpieczne korzystanie z placu 
129 094,90 zł 
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PM 63, ul. Potokowa 15. 

Główną ideą Zmysłowego Placu Zabaw jest pobudzanie zmysłów z 

wykorzystaniem atrakcyjnych i kolorowych pomocy dydaktycznych i 

urządzeń oraz poprawa bezpieczeństwa przebywających na placu zabaw 

dzieci. Urządzenia znajdujące się na placu wymagają wymiany, a 

nawierzchnia jest w wielu miejscach uszkodzona, co stwarza duże 

zagrożenie powstania urazów u dzieci tam przebywających. 

zabaw, pozwoli również na prowadzenie zajęć z 

wykorzystaniem atrakcyjnych i kolorowych pomocy 

dydaktycznych dla dzieci. 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”. 

218.  
WE 

W026ST 

Nowoczesne pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim nr 63 w 

Łodzi. 

PM 63, ul. Potokowa 15. 

Realizacja projektu będzie wspomagać proces ogólnego kształcenia dzieci 

poprzez nabywanie podstawowych umiejętności i wiadomości oraz 

stymulować rozwój poznawczy przedszkolaków z wykorzystaniem 

atrakcyjnych, profesjonalnych pomocy dydaktycznych dostosowanych do 

ich możliwości psychoruchowych. Przedszkole zostanie doposażone w: 

tablicę interaktywną, rzutnik, magiczny dywan oraz drukarkę 3D. 

Nauczyciele przedszkola będą rozwijać różnorodne zainteresowania i 

zdolności dzieci poprzez organizowanie zajęć i zabaw łączących osiągnięcia 

współczesnej pedagogiki z nowatorskimi technologiami. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla dzieci. 

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”. 

40 100,00 zł 

219.  
WE 

W027ST 

Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 63 w Łodzi. 

PM 63, ul. Potokowa 15. 

Realizacja zadania będzie odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców 

osiedla Stoki jak i wszystkich rodziców, którzy wybierają naszą placówkę 

do edukacji swoich dzieci. Poprawi warunki pobytu w przedszkolu 

przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Nawiąże do prac już przeprowadzonych, 

których celem jest racjonalne gospodarowanie energią cieplną. Ograniczy 

ilość remontów bieżących i doraźnych napraw. Wpłynie na poprawę estetyki 

ul. Potokowej i pobliskich okolic. 

P 

Realizacja zadania wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i 

estetyki placówki. 

 255 000,00 zł  

220.  
WE 

W028ST 

Remont chodnika w ogrodzie przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w 

Łodzi, ul. Potokowa 15. 

PM 63, ul. Potokowa 15. 

Położenie kostki brukowej na ścieżkach w ogrodzie przy Przedszkolu 

Miejskim nr 63 w Łodzi. Zniszczone, popękane płyty chodnikowe grożą 

urazami dzieci przebywających i bawiących się na świeżym powietrzu w 

ogrodzie przedszkolnym. 

P 

Realizacją zadania poprawi stan bezpieczeństwa i estetykę 

placu zabaw w przedszkolu. 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”. 

118 171,00 zł 

221.  
WE 

W029ST 

Remont tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi. 

PM 63, ul. Potokowa 15. 

Główną ideą remontu tarasu, który znajduje się przy budynku przedszkola w 

ogrodzie jest wykorzystywanie go do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

P 

Realizacją zadania pozwoli dzieciom na bezpieczne korzystanie 

z tarasu, wpłynie również na poprawę estetyki placówki. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

75 457,00 zł 
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zajęć dodatkowych oraz spotkań integracyjnych dla rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Realizacja zadania poprawi standard i estetykę placówki. 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

222.  
WE 

W031ST 

Wichrolandia - stylowe i bezpieczne ogrodzenie naszego przedszkola. 

PM 93, ul. Wichrowa 1a. 

Przedszkole istnieje od 1956 r. nigdy nie przeszło remontu ogrodzenia poza 

jedną niewielką częścią. Przedszkole otoczone jest ogromnym ogrodem, 

który z kolei okala rozpadające się ogrodzenie. Od strony Halnej widoczne 

są ubytki w podmurówce. Stopniowo ogrodzenie jest rozkradane z 

odpadających cegieł. W trosce o bezpieczeństwo bawiących się na terenie 

ogrodu dzieci należy zmienić ogrodzenie.  

P 

Realizacją zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci 

podczas pobytu dzieci w przedszkolu i estetykę placówki. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

125 000,00 zł 

223.  
WE 

W036ZA 

"Radosne podwórko" - wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci. 

PM 156, ul. Tatrzańska 59 

Stworzenie bezpiecznego i kreatywnego miejsca, służącego rozwijaniu 

sprawności ruchowej wszystkim wychowankom przedszkola i nie tylko. 

Umożliwienie dzieciom przebywania na świeżym powietrzu, niezależnie od 

pory roku oraz korzystania z dobrodziejstw nowoczesnego sprzętu sportowo 

- rekreacyjnego w przyjaznej atmosferze oraz w bezpiecznym środowisku. 

Plac zabaw oprócz funkcji rozwojowej dla dzieci, będzie spełniał bardzo 

ważną funkcję poznawczą i odkrywczą, rozwijającą wyobraźnię, a także 

będzie służył rozwojowi ich kreatywności i nabywania umiejętności dbania 

o wspólne dobro, z którego będą korzystać. Spełniał będzie, również 

niemniej ważną funkcję integrującą środowisko lokalne. 

P 

Realizacja zadania wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i 

estetyki placówki, pozwoli na aktywne spędzanie czasu na 

świeżym powietrzu. 

 55 355,00 zł  

224.  
WE 

W037ZA 

Bezpieczny i funkcjonalny taras, źródłem radości przedszkolaków. 

PM 156, ul. Tatrzańska 60. 

Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca, łączącego budynek z 

ogrodem przedszkolnym. Taras wymaga gruntownego remontu. Obecnie 

nawierzchnia betonowa tarasu jest bardzo spękana z licznymi ubytkami oraz 

nierówna z widocznymi zagłębieniami i wybrzuszeniami. Gazony okalające 

taras ledwo trzymają się metalowej konstrukcji, w niektórych miejscach 

odpadły z nich betonowe fragmenty, co grozi rozpadnięciem się kolejnych 

jej elementów. Schody z tarasu, będące jedyną drogą wyjścia dzieci do 

ogrodu przedszkolnego, również są bardzo zniszczone z licznymi ubytkami i 

pęknięciami. Stan techniczny tarasu stanowi zagrożenie dla przedszkolaków 

oraz zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków podczas użytkowania tarasu. 

Remont tarasu umożliwi bezpieczne funkcjonowanie osobom i dzieciom z 

niego korzystającym oraz posłuży do wykorzystywania tej powierzchni do 

różnorodnych celów np. imprezy plenerowe, pikniki, występy dzieci itp. 

P 

Realizacją zadania podniesie standard i estetykę placówki, 

pozwoli dzieciom na bezpieczne korzystanie z tarasu. 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”. 

125 372,00 zł 
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225.  
WE 

W039OJ 

Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205. 

SP 205, ul. Dąbrówki 1. 

Realizacja tego projektu sprawi, że biblioteka w SP 205 stanie się bardziej 

przyjaznym i chętnie odwiedzanym miejscem. Nowe wyposażenie będzie 

sprzyjać odpoczynkowi i wyciszeniu. Nowe książki zachęcą uczniów do 

czytania. A wreszcie w pełni skomputeryzowana biblioteka wkroczy w 

nowoczesny świat wspólny z młodymi i bardzo młodymi czytelnikami. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

komfortu i standardów pracy. Uczniom stworzy przyjazne 

warunki do nauki i odpoczynku. 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”. 

50 000,00 zł 

226.  
WE 

W041ZA 

PM 65 - Moje Przedszkole: piękne, zdrowe, kolorowe. 

PM 65, ul. Przybyszewskiego 92. 

Budynek położony przy ul. Przybyszewskiego 92 pełni dwojaką funkcję. 

Mieści się w nim przedszkole oraz organizowane są komisje wyborcze. 

Budynek wymaga generalnego remontu, poza oknami, które już zostały 

wymienione. Niezbędne jest położenie nowej elewacji (ze ścian odpada 

tynk, jedna ściana pokryta jest sidingiem, którego fragmenty notorycznie 

urywa wichura i jest poddawany "ciągle naprawie). Konieczne jest 

docieplenie budynku, opaska odwadniająca, odwilgocenie i izolacja ścian 

piwnic, w których znajduje się szatnia dla dzieci. Podczas ulewnych deszczy 

napływa do piwnic woda i konieczne są interwencje Straży Pożarnej. Ściany 

w tym miejscu są zawilgocone, co niekorzystnie wpływa na zdrowie dzieci, 

a możliwości przeniesienia szatni w inne miejsce nie ma. Remontu 

wymagają schody do szatni i do głównego wejścia. Mają one szereg 

wyłomów co utrudnia chodzenie po nich zwłaszcza dzieciom i osobom 

starszym. W oprawie drzwi bocznych powstały uszczerbki przez które leci 

woda do środka oraz wieje chłodem. Do uzyskania pełnej termoizolacji 

należy także wyremontować pokrycie dachu i wymienić rynny. 

Termomodernizacja budynku będzie skutkować nie tylko walorami 

estetycznymi, ale przede wszystkim przyczyni się do oszczędności energii 

cieplnej, bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków. 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do oszczędności energii 

cieplnej, bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków. 

656 000,00 zł 

227.  
WE 

W048SW 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXIII LO. 

al. Piłsudskiego 159. 

Usunięcie nawierzchni betonowej z aktualnego boiska 20x40 m. Ułożenie 

nawierzchni poliuretanowej. Budowa boiska wielofunkcyjnego i montaż 

ogrodzenia, wycinka drzew. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne 

spędzanie czasu wolnego. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

900 000,00 zł 

228.  
WE 

W061WW 

Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego. 

ul. Czajkowskiego 14. 

Projekt zakłada przeprowadzenie serii dwóch otwartych treningów 

Quidditcha. W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez członków 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do integracji społeczności 

lokalnej w różnym przedziale wiekowym. Ze względu na 

formę, zajęcia pozwolą uczestnikom na ciekawe, bezpieczne i 

 300,00 zł  
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łódzkiej drużyny Sky Weavers mieszkańcom Lodzi przybliżone zostaną 

zasady coraz popularniejszego sportu jakim jest Quidditch. Wydarzenie jest 

adresowane do wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i 

doświadczenia w grach zespołowych. Będzie to kontynuacja serii treningów 

otwartych i wydarzeń plenerowych takich jak "Galanty Turniej Quidditcha", 

czy "Trening Quidditcha w łódzkim ZOO", która może zaowocować 

możliwością organizacji w Łodzi Ogólnopolskich mistrzostw Quidditcha. 

Warsztat- mógłyby się odbyć w dowolnym terminie, z wyłączeniem okresu 

od początku listopada do końca marca, ze względu na warunki 

atmosferyczne. 

atrakcyjne spędzanie czasu podczas aktywności sportowej na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

229.  
WE 

W068WW 

Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej 

zabawy dla każdego mieszkańca osiedla. 

SP 33, ul. Lermontowa 7. 

Szatnia szkolna znajduje się na dużej przestrzeni w piwnicy. W ramach prac 

remontowo - modernizacyjnych zlikwidowane zostaną stare boksy i 

postawione indywidualne kolorowe szafki dla każdego ucznia wzdłuż ścian. 

Wolna przestrzeń wypełniona zostanie kolorowymi pufami i krzesełkami 

oraz szafkami na sprzęt sportowy. Podłoga dostosowana zostanie do potrzeb 

rekreacji poprzez położenie nawierzchni - gier naklejanych na podłogę. 

Oświetlenie zastąpią nowe lampy oraz taśmy ledowe. Zakupiony zostanie 

sprzęt sportowy oraz muzyczny. Dla bezpieczeństwa zostanie zamontowany 

domofon. Na terenie szatni znajdują się sale lekcyjne, w których zostanie 

wymieniona podłoga, przeprowadzony remont (malowanie, wymiana drzwi 

i oświetlenia). Miejsce to podczas zajęć lekcyjnych będzie służyło uczniom 

szkoły, a w godzinach popołudniowych i wieczornych jako miejsce spotkań 

dla dzieci przebywających w świetlicy środowiskowej TPD oraz 

mieszkańców osiedla. Do szatni prowadzi bowiem osobne wejście oraz jest 

ona połączona z pomieszczeniami świetlicy. 

P 

Realizacją zadania pozwoli podniesie standardy pomieszczeń, 

poprawi estetykę i bezpieczeństwo, pozwoli na efektywne 

wykorzystywanie pomieszczeń dawnej szatni. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

186 770,00 zł 

230.  
WE 

W075ZA 

Przedszkole łączy pokolenia. 

PM 137, ul. G. Roweckiego 6. 

W ramach projektu „Przedszkole łączy pokolenia" zorganizowanych 

zostanie szereg imprez. Pikniki dla mieszkańców osiedla „Zarzew". Program 

imprezy przewiduje organizację zabaw prowadzonych przez animatorów, 

konkursy rodzinne z nagrodami, loterię fantową, gry sportowe na świeżym 

powietrzu, grillowanie. Pikniki mają na celu integrację i zacieśnienie więzi 

placówki ze środowiskiem lokalnym, zaangażowanie mieszkańców i rodzin 

we wspólne spędzanie czasu wolnego. Spotkania z seniorami. Program 

przewiduje wizytę dzieci z przedstawieniem gwiazdkowym i uroczystość z 

okazji Dnia Babci i Dziadka oraz słodki poczęstunek w Domu Dziennego 

P 

Realizacja zadania pozwoli na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne 

spędzanie czasu wolnego podczas różnych form aktywności na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

58 000,00 zł 
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Pobytu, Bibliotece Miejskiej i Domu Kultury „Zarzewie". Teatr dla osiedla. 

Prezentacja bajki dla dzieci i dorosłych przygotowanej przez nauczycieli PM 

137- Integracyjnego w Domu Kultury „Zarzewie" dla mieszkańców osiedla. 

231.  
WE 

W076ZA 

Mini siłownia w ogrodzie przedszkolnym. 

PM 137, ul. G. Roweckiego 6. 

Mając na uwadze prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, zdrowych i 

niepełnosprawnych, proponujemy utworzenie w ogrodzie przedszkolnym 

mobilnej siłowni dla przedszkolaków. Mini siłownia dla dzieci ma na celu 

popularyzowanie sportowego trybu życia. To kolorowe miejsce, dzięki 

swoim barwom oraz ogólnemu wyglądowi, zachęci dzieci do zabaw 

ruchowych, jednocześnie dbając o ich prawidłowy rozwój. 

P 

Realizacją zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych i 

aktywnych ruchowo zajęć na świeżym powietrzu. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

30 000,00 zł 

232.  
WE 

W077ZA 

Renowacja parkietu w salach przedszkolnych. 

PM 137, ul. G. Roweckiego 6. 

Projekt przewiduje cyklinowanie, uzupełnianie ubytków i lakierowanie 

parkietów w pięciu salach przedszkolnych. Podłogi w czasie wieloletniego 

użytkowania zostały zniszczone. Powstały ubytki, które zagrażają 

bezpieczeństwu dzieci i wymagają gruntownej naprawy. 

P 

Realizacją zadania pozwoli dzieciom na bezpieczne korzystanie 

z sal przedszkola, poprawi również estetykę sal. 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”. 

60 000,00 zł 

233.  
WE 

W078ZA 

Ścieżka sensoryczna do zabaw i odkrywania świata. 

PM 137, ul. G. Roweckiego 6. 

Projekt ma na celu pobudzanie wielozmysłowej, dziecięcej aktywności oraz 

zapewnienie bezpiecznego miejsca umożliwiającego dzieciom zabawę, 

naukę i poznawanie świata za pomocą zmysłów. Pragniemy stworzyć 

ścianki funkcyjne do zabaw i odkrywania świata oraz ścieżkę zmysłów z 

różnymi fakturami do chodzenia. Powstanie takiego miejsca zapewni 

optymalne warunki dla rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego 

dzieci. Będzie to także miejsce, w którym organizować będziemy zajęcia 

otwarte dla dzieci z osiedla. Atrakcyjność i innowacyjność urządzeń pozwoli 

poznać lepiej świat zmysłów i zachęci dzieci do zabaw na świeżym 

powietrzu . 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni wokół 

przedszkola i warunki pobytu przedszkolaków. Przyczyni się do 

rozbudzenia aktywności dzieci poprzez łączenie zabawy z 

nauką, w bezpieczny i przyjazny sposób. 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”. 

26 950,00 zł 
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234.  
WE 

W081SW 

Plac zabaw dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 83. 

PM 83, ul. Zbiorcza 3. 

Projekt ma na celu utworzenie nowego, funkcjonalnego i bezpiecznego 

placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 83. Zadania projektu: montaż 

nowej, bezpiecznej nawierzchni placu zabaw z płyt SBR oraz sztucznej 

murawy na boisku przedszkolnym; montaż nowych urządzeń na placu 

zabaw; demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia wokół placu zabaw. 

Realizacja projektu zapewni przedszkolakom lepszy rozwój poprzez 

bardziej atrakcyjną i bezpieczniejszą zabawę w przedszkolnym ogrodzie. 

Aktualnie plac zabaw posiada przestarzałe wyposażenie jeszcze z lat 80. XX 

wieku, gruntową nawierzchnię oraz ogrodzenie o złym stanie technicznym. 

Boisko przedszkolne to fragment gruntu wydzielony oponami bez bramek. 

P 

Realizacja zadania zapewni dzieciom bezpieczeństwo, 

zwiększy atrakcyjność zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Przy 

planowaniu realizacji zadania należy kierować się zasadą nie 

usuwania drzew rosnących na terenie nieruchomości. 

270 000,00 zł 

235.  
WE 

W082SW 

Nowoczesne technologie w PM 107- Przedszkole przyszłości. 

PM 107, ul. Józefa 19. 

Zadanie polega na wprowadzeniu nowoczesnych technologii w wyposażenie 

placówki przedszkolnej, przeznaczonych dla dzieci do zabawy ruchowej 

połączonej z nauką. Przedszkole zostanie doposażone w: Magiczny Dywan 

wraz pakietami: FUN I, FUN II, Pakiet Angielski quiz dla przedszkolaków 

ANG I oraz Pakiet do nauki kodowania przedszkole. 

P 

Realizacja zadania poprawi standardy pracy. Pozwoli na 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć językowych dla 

przedszkolaków, co niewątpliwie wpłynie na wyższy poziom 

nauczania dzieci. 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". 

 12 576,90 zł  

236.  
WE 

W083WW 

Przedszkole nr 163 — wymiana powierzchni parkietów w 11 salach dla 

dzieci. 

PM 163, ul. Czernika 1/3. 

Projekt zakłada wymianę około 900 metrów kwadratowych podłóg 

drewnianych znajdujących się w 11 salach dla dzieci na terenie budynku 

Przedszkola Miejskiego nr 163 przy ul. Czernika 1/3 na terenie osiedla 

Widzew-Wschód. Istniejące klepki drewniane są zużyte, nieestetyczne oraz 

powstające w strukturze podłóg ubytki mogą stanowić zagrożenie dla 

zdrowia przedszkolaków. Należy zerwać istniejącą nawierzchnię 

pomieszczeń przedszkolnych, przygotować podłoże do posadowienia 

nowego parkietu wykonanego z paneli podłogowych drewnianych . 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie zajęć w bezpieczny i 

higieniczny sposób. 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”. 

316 300,00 zł 

237.  
WE 

W084WW 

Wymiana ogrodzenia - Przedszkole nr 163 przy ul. Czernika 1/3. 

PM 163, ul. Czernika 1/3. 

Projekt zakłada wymianę około 180 metrów ogrodzenia wraz z bramą 

wjazdową na terenie należącym do Przedszkola Miejskiego nr 163 przy ul. 

Czernika 1/3 na terenie osiedla Widzew-Wschód. Jeżeli będzie to możliwe 

należy wykorzystać istniejącą podbudowę murowaną ogrodzenia i jedynie 

wymienić słupki wraz z przęsłami Projekt przewiduje wykorzystanie 

ogrodzeń stalowych (200x140-150cm), a nie paneli ogrodzeniowych 

P 

Realizacją zadania poprawi estetykę placówki i wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu. 

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”. 

146 300,00 zł 
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ocynkowanych. Jeżeli obecna podbudowa ogrodzenia okaże się 

niewystarczająca należy wykonać nową podmurówkę. 

238.  
WE 

W086SW 

Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z zapleczem 

socjalnym i pomieszczeniami magazynowymi. 

SP 4, al. Piłsudskiego 101. 

Sala gimnastyczna wymaga kapitalnego remontu. Obecny stan parkietu 

(ruszające się i nierówne klepki parkietowe; wybrzuszenia parkietu; 

odpadający tynk ze ścian i sufitu) zagrażają bezpieczeństwu uczniów. 

Oświetlenie i wentylacja nie spełniają norm bhp. Bardzo stara i 

niefunkcjonalna jest instalacja elektryczna, która zagraża bezpieczeństwu 

osób przebywających w sali z uwagi na liczne awarie oświetlenia. Pomimo 

tak złego stanu technicznego sali gimnastycznej uczniowie szkoły odnoszą 

znaczące sukcesy w skali Łodzi i województwa w piłce siatkowej dziewcząt 

i unihokeja chłopców. W sali gimnastycznej odbywa się również wiele 

imprez z udziałem środowiska lokalnego. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie komfortu i standardów pracy oraz stworzy 

warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy, wpłynie na jakość 

prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego. 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". 

 496 000,00 zł  

239.  
WE 

W087WW 

Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1. 

ZSO 1, ul. Czajkowskiego 14. 

W ramach projektu zakupione będzie wyposażenie 2 pracowni 

informatycznych - mobilnej i stacjonarnej. Na komputerach zainstalowany 

będzie system operacyjny, oprogramowanie z funkcjami kontroli 

komputerów uczniowskich, oprogramowanie dydaktyczne (muzyczne, 

graficzne, do programowania), program antywirusowy oraz pakiet biurowy. 

Obie pracownie będą posiadały drukarkę, serwer, router, router wi-fi, tablicę 

multimedialną z projektorem. Kupione zostaną krzesełka i stoliki. Pracownie 

udostępniane będą w czasie lekcji oraz w ramach zajęć poza lekcyjnych dla 

wszystkich uczniów szkoły. Pracownia będzie udostępniana partnerom 

szkoły. W ramach współpracy z przedszkolami z osiedla Widzew-Wschód w 

pracowniach będą odbywały się zajęcia komputerowe dla dzieci 5-6 letnich. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 
pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 
standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 
informatycznych. 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". 

 96 500,00 zł  

240.  
WE 

W088WW 

„Kolorowe Przedszkole" - Remont i modernizacja korytarza i szatni 

przedszkolnej w PM nr 227 w ZSzP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź. 

ul. Milionowa 72. 

Remont i modernizacja korytarza oraz szatni przedszkolnej (80 m
2
). 

Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pozwoli nam na 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci oraz poprawę wizerunku 

placówki, tak aby była estetyczna i przyjazna dla naszych wychowanków. 

Przedszkole mieści się w bloku mieszkalnym, który powstał w latach 80- 

tych. Korytarz i szatnia nigdy nie były remontowane. W związku z tym 

P 

Realizacją zadania wpłynie na poprawę estetyki pomieszczeń i 

bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

185 000,00 zł 
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prace modernizacyjne są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i 

utrzymania pomieszczeń przedszkolnych w wysokim standardzie 

użyteczności publicznej. 

241.  
WE 

W094WW 

Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114. 

ul. Milionowa 64. 

Celem zadania jest zakup niezbędnego sprzętu kuchennego do kuchni 

szkolnej. W szkole codziennie wydawanych jest około 220 obiadów dla 

dzieci i personelu pedagogicznego. Część sprzętów tj. lodówki, zamrażarki, 

taborety gazowe są bardzo stare i często się psują, wymagają więc szybkiej 

wymiany. Zakup pieca konwekcyjno-parowego umożliwi przygotowanie 

zdrowszych posiłków. Zamontowanie profesjonalnych pochłaniaczy i 

klimatyzacji pozwoli utrzymać pomieszczenie suchym. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów sanitarnych. 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". 

 36 500,00 zł  

242.  
WE 

W095WW 

Remont szatni szkolnej w SP 114. 

ul. Milionowa 64. 

Celem zadania jest wyremontowanie szatni szkolnej dla uczniów klas IV-

VIII. Szatnia znajduje się w piwnicy budynku, nie była remontowana od 

kilkunastu lat, podczas opadów jest często zalewana i wymaga generalnego 

remontu. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. 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”. 

157 000,00 zł 

243.  
WE 

W096WW 

Nowoczesna cyfrowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 

114. 

ul. Milionowa 64. 

Celem zadania jest zorganizowanie w szkole nowoczesnej, profesjonalnej 

pracowni językowej. W skład zestawu wchodzą meble uczniowskie, biurko 

nauczyciela z wbudowanym i zabezpieczonym ekranem dotykowym do 

sterowania pracą grupy, zestawy słuchawkowe, tablica interaktywna z 

projektorem, oprogramowanie. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

językowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 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 

 39 400,00 zł  

244.  
WE 

W097WW 

Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w 

ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź. 

ul. Milionowa 72. 

Zadanie dotyczyć będzie remontu i modernizacji kuchni i zmywalni 

przedszkolnej wraz z zapleczem (56 m²). Blok mieszkalny, w którym mieści 

się przedszkole powstał w latach 80-tych, a kuchnia i zmywalnia nigdy nie 

były modernizowane ze względu na brak środków finansowych. Potrzeba 

remontu wynika z konieczności przystosowania pomieszczeń do wymogów 

HACCAP. W kuchni przygotowywanych jest codziennie 220 posiłków. W 

zakres prac remontowych wchodzi: wyrównanie i pomalowanie ścian, 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów sanitarnych. 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”. 

  

47 500,00 zł 
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wymiana terakoty, glazury, rur, armatury, lamp oświetleniowych oraz zakup 

mebli i wyposażenia gastronomicznego.  

245.  
WE 

W101WW 

Kolorowa szatnia - zakup szafek ubraniowych do szatni uczniowskiej w 

SP 114. 

ul. Milionowa 64. 

Celem zadnia jest zakup szafek ubraniowych do szatni szkolnej dla uczniów 

klasy IV-VIII.  

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/l 7 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

 29 500,00 zł  

246.  
WE 

W127ST 

Modernizacja szatni uczniowskiej w SP 158 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 6. 

ul. Janosika 136. 

Projekt zakłada remont pomieszczeń przeznaczonych ma szatnię 

uczniowską - usunięcie obecnej, wieloletniej infrastruktury, wykonanie prac 

malarskich i glazurniczych. Ponadto zostaną zakupione szafki uczniowskie, 

które wykorzystywane będą zarówno do przechowywania odzieży 

wierzchniej oraz butów, a także książek i przyborów szkolnych. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. 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”. 

160 000,00 zł 

247.  
WE 

W128ST 

Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w gry, pomoce 

dydaktyczne, książki oraz sprzęt muzyczny. 

ul. Janosika 136. 

Celem zadania jest doposażenie bazy PM 94 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 6 w gry i pomoce dydaktyczne, które sprawią, że pobyt 

dzieci w przedszkolu będzie atrakcyjny. Ponadto zostaną zakupione książki 

do biblioteki szkolnej przy SP 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. 

W okolicy nie ma biblioteki, więc uczniowie będą mieli możliwość 

wypożyczyć lektury szkolne i inne pozycje książkowe. W ramach tego 

zadania zakupione zostaną również pianino cyfrowe oraz sprzęt 

nagłaśniający, które będą wykorzystywane na zajęciach artystycznych, 

uroczystościach szkolnych, w tym imprezach z udziałem mieszkańców. 

P 

Realizacja zadania poprawi standardy pracy. Pozwoli na 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla przedszkolaków, co 

niewątpliwie wpłynie na wyższy poziom nauczania dzieci. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

20 000,00 zł 

248.  
WE 

W129ST 

Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy 

ul. Janosika 136. 

ul. Janosika 136. 

Celem zadania jest remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 6 przy ul. Janosika 136. Remont jest konieczny, aby 

zapewnić bezpieczne warunki podczas pobytu uczniów SP 158 i 

wychowanków PM 94. Uszkodzony dach powoduje, iż pomieszczenia na 

drugim piętrze są zalewane podczas intensywnych opadów deszczu. Brak 

naprawy dachu grozi jego całkowitym zniszczeniem. Remont zakłada 

wymianę dotychczasowego pokrycia dachowego na blachodachówkę, 

naprawione także zostaną uszkodzone elementy drewniane. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę zewnętrzną budynku. 

Wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz 

warunków pobytu uczniów w szkole.  

550 000,00 zł 
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249.  
WE 

W130WW 

Przedszkole Miejskie Nr 171 - czyste, zadbane, kolorowe. 

PM 171, ul.Sacharowa 41. 

Ściany sal przedszkolnych wymagają naprawy i odświeżenia. Należy 

wykonać konieczne prace tynkarskie, renowacje parkietu oraz pomalować 

wszystkie sale zabaw i sale dydaktyczne. Celem projektu jest zapewnienie 

higienicznych, bezpiecznych i estetycznych warunków dla naszych 

przedszkolaków. Realizacja zadania przyczyni się do tworzenia przyjaznego 

wizerunku przedszkola, w którym dzieci spędzają większą część dnia. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć. Wpłynie 

na poprawę wizerunku przedszkola. 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”. 

36 460,00 zł 

250.  
WE 

W131WW 

Zabawki dla przedszkolaków. 

PM 171, ul. Sacharowa 41. 

Celem projektu jest zakup zabawek do trzech oddziałów przedszkolnych. 

Obecnie przedszkole dysponuje starymi, zniszczonymi i 

zdekompletowanymi zabawkami. Kolorowe, dobrej jakości, dobrane 

odpowiednio do wieku oraz bezpieczne zabawki są niezbędne do 

prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Będą budziły 

ciekawość, rozwijały kreatywność i zainteresowania dzieci, zachęcały do 

wspólnych zabaw. 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie standardów pracy i 

organizację atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem 

zróżnicowanych pomocy edukacyjno - dydaktycznych. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

7 483,00 zł 

251.  
WE 

W132WW 

Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34. 

PM 175, ul. Ćwiklińskiej 9. 

Projekt zakłada wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia na estetyczne, 

solidne, zapewniające bezpieczeństwo dzieci ogrodzenie systemowe, 

panelowe wraz z montażem furtki wejściowej i 2 bram wjazdowych. 

Istniejące w chwili obecnej ogrodzenie wymaga szybkiego przeprowadzenia 

prac remontowych. Przeprowadzone prace wpłyną na poprawę 

bezpieczeństwa przebywających w przedszkolu i szkole dzieci oraz poprawi 

estetykę przestrzeni miejskiej. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

społeczności przedszkolnej. Ponadto poprawi estetykę wokół 

przedszkola. 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”. 

144 000,00 zł 

252.  
WE 

W133WW 

Remont tarasów w ogrodzie przy PM 175 i SP 34. 

PM 175, ul. Ćwiklińskiej 9. 

Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu prac budowlano-remontowych 

tj. rozebraniu starego, rozpadającego się tarasu przylegającego do budynku 

przedszkola i szkoły oraz budowie bezpiecznych stopni prowadzących z klas 

do ogrodu. Przeprowadzenie modernizacji/remontu wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa dzieci, ich opiekunów oraz pracowników, podczas 

prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym zabaw, zajęć edukacyjnych i 

uroczystości. Umożliwi to lepsze wykorzystanie potencjału ogrodu. Całość 

wpłynie na poprawę estetyki zabudowy naszego osiedla.  

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

bezpieczeństwa, standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych 

zajęć dla dzieci na świeżym powietrzu. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

155 000,00 zł 

253.  
WE 

W134WW 

Montaż rolet przeciwsłonecznych w PM 175.  

PM 175, ul. Ćwiklińskiej 9. 

W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane rolety okienne, które 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni przedszkolnej i 

warunki pobytu dzieci. Pozwoli także na podniesienie komfortu 

25 000,00 zł 
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pozwolą na ochronę przed zbyt dużym nasłonecznieniem i przegrzewaniem 

się sal, w których przebywają dzieci oraz innych pomieszczeń użytkowych. 

Stworzy to dzieciom odpowiednie, zdrowe i higieniczne warunki zabawy, 

nauki oraz odpoczynku. Pracownikom umożliwi zdrowe i higieniczne 

warunki pracy. 

i standardów pracy oraz stworzy warunki do bezpiecznej i 

higienicznej pracy wszystkich pracowników. Najmłodszym 

stworzy przyjazne warunki do odpoczynku. 

254.  
WE 

W135WW 

Leżaki dla najmłodszych przedszkolaków w PM 171. 

PM 171, ul. Sacharowa 41. 

Zadanie będzie polegać na wyposażeniu przedszkola w leżaki do 

odpoczynku dla dzieci najmłodszych (2,5 i 3 letnich): 25 sztuk leżaków. 

Leżaki ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze 

doskonale sprawdzą się podczas popołudniowego wypoczynku. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Stworzy przyjazne warunki do 

odpoczynku przedszkolakom. 

2 350,00 zł 

255.  
WE 

W136WW 

Wyposażenie szatni. 

PM 171, ul. Sacharowa 41. 

Wyposażenie szatni w kolorowe szafki ubraniowe dla dzieci pozwoli 

funkcjonalnie rozplanować umieszczanie ubrań i butów dziecięcych. 

Wymiana szafek wpłynie na poprawę estetyki szatni. Ciekawe wzornictwo i 

niepowtarzalny design zachwycają każdego malucha i starszaka, zachęcając 

dzieci do nabywania umiejętności dbania o własne rzeczy. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. 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”. 

10 179,00 zł 

256.  
WE 

W137WW 

Naczynia i sprzęt kuchenny dla PM nr 171. 

PM 171, ul. Sacharowa 41. 

Celem projektu jest zakupienie: serwisu obiadowego dla trzech oddziałów 

przedszkolnych, sprzętu i naczyń kuchennych. Spełniający wymogi bhp 

sprzęt i naczynia kuchenne zapewnią higieniczne warunki przygotowania i 

podawania posiłków. Estetyczne nakrycia zachęcą dzieci do nabywania 

umiejętności kulturalnego jedzenia Dostosowane do dziecięcej dłoni sztućce 

umożliwią bezpieczne spożywanie posiłków, rozwijając dodatkowo małą 

motorykę przedszkolaków. 

P 

Realizacja zadania podniesie standardy sanitarno-estetyczne 

podawania posiłków. Ponadto sprzyjać będzie propagowaniu 

zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

1 443,00 zł 

257.  
WE 

W138SW 

Tablica interaktywna dla dzieci z PM 185. 

PM 185, ul. Szpitalna 13. 

Zakup tablicy multimedialnej pozwoli na stworzenie nowoczesnego miejsca 

do prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjno-informatycznym z 

wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzięki tablicy multimedialnej 

dzieci będą miały możliwość zdobycia nowych wiadomości i umiejętności, 

odkrywać swoje pasje i zainteresowania. Zajęcia z tablicą multimedialną 

będą również doskonałą okazją do integracyjnych spotkań dzieci 

niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi, uczęszczającymi do naszego 

przedszkola. Ponadto dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

pracując z odpowiednio dobranymi programami, będą miały możliwość 

optymalnego rozwoju intelektualnego. Tablica multimedialna zostanie 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla 

najmłodszych. 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”. 

4 990,00 zł 
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wykorzystana również do zajęć integracyjno-adaptacyjnych z udziałem 

dzieci uczęszczających do sąsiadującego z przedszkolem żłobka oraz do 

pedagogizacji rodziców. 

258.  
WE 

W141OJ 

Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141. 

ul. Zakładowa 35. 

Założeniem projektu jest powstanie boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 

141. Realizacja powyższego projektu jest bardzo ważna w rozwijaniu 

sportowych pasji uczniów szkoły i zapewnieniu miejsca do aktywnego 

wypoczynku dla mieszkańców osiedla Olechów-Janów. Projekt pozwoli na 

bezpieczną i komfortową realizację programu nauczania na lekcjach 

wychowania fizycznego, co przełoży się na zwiększenie aktywności fiz. i 

poprawę stanu zdrowia uczniów i wszystkich beneficjentów projektu. 

Projekt zakłada stworzenie boiska o wielu zastosowaniach, co pozwoli na 

uprawianie całego spektrum dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, 

piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, lekka atletyka. Obecnie teren 

sąsiadujący z budynkiem szkoły nie może być wykorzystany do celów 

sportowych, nawierzchnia jest nierówna i porośnięta dziko rosnącymi 

krzewami i chwastami , a to negatywnie wpływa na bezpieczeństwo. 

Realizacja projektu przyczyni się do organizowania działalności sportowej 

ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych , promocji zdrowego 

stylu życia wolnego od uzależnień, poprawi warunki pracy nauczycieli oraz 

umożliwi organizację wydarzeń sportowych dla uczniów i mieszkańców 

osiedla. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

korzystających z terenu osób. Ponadto powstały kompleks 

boisk wielofunkcyjnych zapewni możliwości aktywnego 

wypoczynku mieszkańcom. Pozwoli również na podniesie 

jakości prowadzonych zajęć wychowania fizycznego uczniów. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

1 000 000,00 zł 

259.  
WE 

W143WW 

Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12. 

ul. Jurczyńskiego 1/3. 

Budynek sali gimnastycznej został wybudowany w 1987 r., od tego czasu 

był dwukrotnie cyklinowany parkiet i raz malowane ściany. Pilnego 

remontu wymaga podłoga, występują liczne ruchome klepki parkietu, które 

zagrażają bezpieczeństwu ćwiczącym dzieciom. Zużyte są w 70 % oprawy 

jarzeniowe oświetlenia. Aktualnie mamy wyłączone z użytku natryski 

dziewcząt z uwagi na popękaną terakotę na podłodze. Pilnego remontu 

wymagają też natryski chłopców, w których woda przenika przez płytki 

ścienne i powoduje to zagrzybienie ścian. W pozostałych pomieszczeniach 

są uszkodzone płytki PCV na podłodze, pilnej wymiany wymaga 

oświetlenie. W sali gimnastycznej planujemy naprawić podbudowę i 

wymienić parkiet, zakonserwować konstrukcję stalową dachu, wymienić 

oświelenie na LEDy, pomalować i zabezpieczyć ściany lakierem 

lamperyjnym, wymienić drzwi, wyposażyć salę w przegrodę z siatki, 

zabezpieczyć narożniki słupów bezpiecznymi kątownikami, zamontować 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie komfortu i standardów pracy oraz stworzy 

warunki do bezpiecznej i higienicznej pracy, wpłynie na jakość 

prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego. 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”. 

897 982,00 zł 
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nagłośnienie, zakupić maty zabezpieczające parkiet na czas apelów i innych 

spotkań, częściowo wymienić wyposażenie sali. W pokoju nauczycieli i 

magazynku planujemy wymienić podłogę, oświetlenie, drzwi, pomalować 

pomieszczenie, zakupić biurka, krzesła, regały i szafy na sprzęt sportowy, 

rolety na okna. W natryskach i szatniach planujemy zamontować przegrody 

systemowe, baterie czasowe, wymienić drzwi, instalacje wody ciepłej i 

zimnej, oświetlenie, sterowanie wentylacją, ułożyć terakotę i płytki ścienne, 

lustra, zamontować dozowniki mydła, płynu do kąpieli, papieru 

toaletowego, wyposażyć pomieszczenia w ławeczki do szatni i kosze oraz 

wieszaki ścienne. 

260.  
WE 

W144WW 

Interaktywne Przedszkolaki. 

PM 164, ul. Czajkowskiego 4. 

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie nowoczesnego 

wyposażenia placówki w interaktywny sprzęt służący do rozwoju edukacji 

informatycznej w celu rozwijania umiejętności kodowania, elementów 

programowania itp., współpracy z narzędziami interaktywnymi, między 

dziećmi, nauki poprzez zabawę - to dobry start do polepszenia jakości 

nauczania. Zajęcia z tablicami interaktywnymi sprzyjają rozwojowi 

indywidualnych zdolności poznawczych dziecka. Dzieci mogą oglądać 

filmy, słuchać muzyki oraz korzystać z bogatych materiałów edukacyjnych 

np. wirtualnych wycieczek, które umieszczone są w internecie. Dzięki 

nowoczesnym rozwiązaniom styl nauczania może zostać dostosowany do 

preferencji percepcyjnych i zdolności dzieci. Zastosowanie nowoczesnych 

technologii w nauczaniu wpływa na umiejętności efektywnej organizacji i 

planowania pracy zarówno przez dzieci jak i nauczycieli. Możliwość stałego 

śledzenia własnych postępów w nauce sprzyja kształtowaniu poczucia 

sprawczości i odpowiedzialności za własna pracę, dziecko widzi wpływ 

swojej pracy na efekty końcowe. Nowoczesne technologie zwiększają 

motywację dzieci i nauczycieli oraz zapewniają nowe doświadczenia w 

procesie edukacji. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla 

najmłodszych. 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”. 

11 000,00 zł 

261.  
WE 

W150ST 

Remont blaszanego ogrodzenia przy ul. Janosika na wysokości ZS nr 6. 

ul. Janosika od ul. Powstańców Śląskich do ul. Chałubińskiego. 

Remont blaszanego ogrodzenia przy ul. Janosika na wysokości ZS nr 6. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

społeczności szkolnej. Ponadto poprawi estetykę pomieszczeń i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

15 000,00 zł 

262.  
WE 

W152ST 

Zajęcia sportowe w przedszkolu/szkole przy ul. Janosika - szkolny klub 

sportowy. 

P 

Realizacja zadania pozwoli na podniesie jakości oraz 
41 600,00 zł 
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ul. Janosika. 

Zajęcia sportowe w przedszkolu/szkole przy ul. Janosika - szkolny klub 

sportowy. 

atrakcyjności prowadzonych zajęć dla uczniów. Ponadto 

uczniom zostaną stworzone warunki do podejmowania 

aktywności fizycznej na rzecz większej świadomości rozwoju 

ruchowego. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności”. 

263.  
WE 

W157ST 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy szkole na ul. Janosika (w 

miejsce tablicy, która została zniszczona przez zwalone drzewo). 

ul. Janosika przy ul. Powstańców Śląskich. 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy szkole na ul. Janosika (w miejsce 

tablicy, która została zniszczona przez zwalone drzewo). 

P 

Realizacja zadania podniesie walory estetyczne najbliższego 

otoczenia, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków 

korzystania z terenów szkolnych przez dzieci i młodzież, 

ponadto pozwoli na podniesienie świadomości mieszkańców 

osiedla na temat historii i walorów Osiedla Sikawy. 

  

10 000,00 zł  

264.  
WE 

W159WW 

Nowoczesna i bezpieczna szatnia w PM 183. 

PM 183, ul. Czernika 18. 

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie przywrócenia 

funkcjonalności szatni przedszkolnej w celu stworzenia bezpiecznych i 

higienicznych warunków pobytu dzieci. Szatnia przedszkolna wymaga 

remontu oraz wyposażenia w meble dostosowane do potrzeb dzieci. Z szatni 

codziennie korzysta 100 dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole działa od 1980 

r. - meble nie były wymieniane od powstania przedszkola czyli blisko 40 lat. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w przedszkolu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

30 000,00 zł 

265.  
WE 

W163NO 

Zajęcia taneczne wspierające uczniów w trudnościach emocjonalnych - 

ZUMBA. 

SP 202 w ZSP 2 ul. Jugosławiańska 2. 

Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów 

przebywających na świetlicy szkolnej w SP nr 202 im. Jana Pawła II w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Zajęcia te odbywałyby się cykicznie 2 

godziny tygodniowo przez cały rok szkolny dla uczniów z pierwszego etapu 

edukacyjnego. ZUMBA KIDS to ciesząca się popularnością atrakcyjna 

forma ruchu łączy w sobie różne elementy rytmiczno-muzyczne, zajęcia 

odbywają się przy muzyce latynoamerykańskiej i nie tylko. Zumba pozwala 

uwolnić emocje, rozładować napięcie, poprawić koordynację i sprawność 

fizyczną , wpływa na rozwój koncentracji i wytrzymałości i orientacji w 

przestrzeni. Ma również właściwości wychowawcze, kształtuje: 

zdecydowanie i współdziałanie. Taniec ten przede wszystkim dostarcza 

pozytywnej energii i radości. 

P 

Realizacja zadania pozwoli uczniom na ciekawe, bezpieczne, 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego podczas różnych form 

aktywności, a także podniesie jakość życia rekreacyjnego 

młodych ludzi. Uczniom stworzy przyjazne warunki do 

odpoczynku. 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”. 

32 000,00 zł 

266.  
WE 

W169WW 

Modernizacja komputerów dla zajęć z robotyki i e-sportu w XLVII LO 

w ZSO nr 8. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 
35 000,00 zł 
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XLVII LO w ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

Celem projektu jest zakup zestawów komputerowych, na których uczniowie 

będą mogli się uczyć programować roboty Lego Mindstorms 

(programowanie silników, czujników oraz znajdowania rozwiązań do 

różnorodnych zadań praktycznych) oraz pogłębiać swoje umiejętności w 

grach e-sportowych. 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych. 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”. 

267.  
WE 

W170WW 

Budowa boiska ze sztuczną trawą 45 m x 90 m przy XLVII LO w ZSO 

nr 8. 

XLVII LO w ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

Budowa boiska do piłki nożnej 46m x 90m. Na istniejącym , a 

niewykorzystanym boisku wielofunkcyjnym do piłki ręcznej i koszykówki 

(w odległości 40 m jest drugie takie boisko) oraz na będącym w złym stanie 

technicznym naturalnym korcie tenisowym (ceglanym). 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

korzystających z terenu osób. Ponadto budowa boiska pozwoli 

również na podniesie jakości prowadzonych zajęć wychowania 

fizycznego dla uczniów uczęszczających do przyległej szkoły 

Przy planowaniu realizacji zadania należy kierować się zasadą 

nie usuwania drzew rosnących na terenie nieruchomości. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

  

1 200 000,00 zł  

268.  
WE 

W171WW 

Wymiana stolarki okiennej w XLVII LO w ZSO nr 8. 

XLVII LO w ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

Zadanie polega na wymianie na okna PCV 39 okien frontowych w 

pawilonie B (pracownie, w których uczą się dzieci i młodzież), po 13 okien 

na 3 piętrach oraz wymianie 6 okien - po 2 na piętro na boku budynku w 

miejscu zakończenia korytarzy, na których przebywają uczniowie podczas 

przerw. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy i prowadzenie zajęć, podniesie poziom 

bezpieczeństwa uczniów. 

120 000,00 zł 

269.  
WE 

W174ST 

Bezpiecznie pokonujemy bariery w SPS nr 128. 

SPS nr 128. 

Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkolnego (dawnego Gimnazjum nr 

30) wraz z dwiema bramami wjazdowymi spełniającymi wymagania p.poż. 

Modernizacja schodów wejściowych oraz zbudowanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa 

społeczności szkolnej. Ponadto poprawi estetykę wokół szkoły. 

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”. 

208 000,00 zł 

270.  
WE 

W182NO 

Inny nie znaczy gorszy - wyrównanie szans rozwojowych uczniów - 

wyposażenie pracowni biofeedback w szkole. 

SP 202 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi ul. Jugosłowiańska 

2. 

Zaadaptowanie, wyremontowanie i wyposażenie jednej z pracowni 

P 

Realizacja zadania poprawi standardy pracy i prowadzenie 

zajęć dla uczniów wymagających wsparcia i pomocy. Stworzy 

warunku do samorozwoju nauczycieli. Przed dokonaniem 

zakupów realizator musi uzyskać akceptację Wydziału 

151 200,00 zł 
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szkolnych na potrzebę utworzenia pracowni biofeedback to pierwszy z 

etapów, którego realizacja zaplanowana jest w ciągu jednego roku 

szkolnego. Treningi EEG Biofeedback to skuteczna, profesjonalna i 

terapeutyczna pomoc podczas zaobserwowanych u uczniów trudności w 

nauce, deficytach uwagi, dysfunkcjach poznawczych oraz spektrum 

autyzmu, zespole Aspergera, zespole ADHD, wypaleniu zawodowym, 

depresji i zaburzeniach emocjonalnych. Projekt zakłada doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w kierunku EEG Biofeedback oraz zorganizowanie 

nieodpłatnych treningów na terenie szkoły w wymiarze 30 godzin 

dydaktycznych w tygodniu. Projekt zakłada dodatkowe zatrudnienie 

nauczycieli do diagnozowania i prowadzenia treningów EEG Biofeedback. 

Informatyki UMŁ. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 20 października 2017r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności”. 

271.  
WE 

W183ST 

Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w 

Łodzi. 

SP 139 ul. Giewont 28. 

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczniów 

przebywających na terenie szkoły oraz zapobiegnięcie postępującej 

dewastacji budynku i nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego 

poprze remont ogrodzenia szkoły, remont furtki wejściowej oraz wymianie 

nawierzchni placu zabaw. Realizacja tego zadania jest dla całej społeczności 

SP 139 sprawą pilną i niezwykle potrzebną. Obecne ogrodzenie terenu 

szkoły i nawierzchnia placu zabaw jest w bardzo złym stanie technicznym, 

co w konsekwencji w przypadku placu zabaw może spowodować nakaz 

wyłączenia go z użytkowania, a w przypadku ogrodzenia 

niekontrolowanemu wybieganiu uczniów na ulicę oraz aktom wandalizmu. 

P 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci 

uczęszczających do szkoły oraz korzystających z boiska oraz 

placu zabaw. Ponadto dzieci będą miały możliwość na ciekawe, 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

350 000,00 zł 

272.  
WE 

W198WW 

Wyposażenie pracowni SP 199 w zestawy do robotyki. 

SP 199 ul. Elsnera 8. 

Wyposażenie pracowni komputerowej na potrzeby współczesnej dydaktyki i 

edukacji. Pracownia zostanie przystosowana do zajęć z robotyki. 

Nauczyciele dostaną do dyspozycji ćwiczenia odpowiednie dla dzieci w 

wieku szkolnym i zostaną przeszkoleni z prowadzenia zajęć z 

programowania przy pomocy zestawów do robotyki. 

P 

Realizacja zadania wpłynie na podniesienie standardów pracy i 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć informatycznych. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

15 800,00 zł 

273.  
WE 

W250WW 

Modernizacja i remont kuchni szkolnej w SP nr 199 im. Juliana 

Tuwima. 

SP nr 199 ul. Elsnera 8/10. 

Przywrócenie funkcjonalności kuchni szkolnej wraz z zapleczem w celu 

poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków. Kuchnia zajmuje 

powierzchnię 250 m kw. Dla małych dzieci niezwykłe ważne jest 

prawidłowe żywienie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 

przygotowujemy w kuchni szkolnej smaczne, tanie, dwudaniowe obiady. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

standardów sanitarnych. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi  z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

  

300 000,00 zł  
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Posiłki powinny być przygotowywane w pomieszczeniach spełniających 

wymagania HACCAP. Czterdziestoletnie pomieszczenia odbiegają od tych 

standardów. Priorytetem dla nas jest przywrócenie pełnej funkcjonalności 

pomieszczeń kuchennych, aby posiłki przygotowywane w naszej kuchni 

były wartościowe, smaczne, wyrabiały w naszych uczniach nawyk 

racjonalnego żywienia. Kuchnia szkolna wymaga pilnego remontu, aby 

dostosować ją do wymogów HACCAP. Należy wyposażyć ją w meble i 

urządzenia gastronomiczne. W kuchni przygotowywanych jest codziennie 

350 obiadów dla dzieci w wieku 7- 15 lat. Tak duża ilość wydawanych 

posiłków wymaga zakupu nowej zmywarki, obieraczki, pieca 

konwekcyjnego. Sprzęt, który posiadamy jest bardzo wyeksploatowany. 

Mała ilość palników utrudnia ułożenie atrakcyjnych jadłospisów. 

274.  
WE 

W251WW 

Wymiana powierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Szkole 

Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima. 

SP 199, ul. Elsnera 8. 

Plac zabaw został zbudowany w 2012 r. Podłoże pod wpływem warunków 

atmosferycznych uległo zniszczeniu. Kostki z granulatu wypaczyły się i nie 

spełniają swojej roli. Plac zabaw, to nieustanne źródło inspiracji dla dzieci, 

to ich świat działania i zabawy. Tutaj uwielbiają szukać granic swoich 

możliwości. Poprzez wrażenia zmysłowe próbują zrozumieć otoczenie, 

zmierzyć swoje siły, rozwijają swoją sprawność, motorykę, bawią się w 

gronie kolegów. Z tym związane jest ryzyko upadku. Zastosowanie 

bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi wzmacnia 

bezpieczeństwo naszych uczniów na placu zabaw i minimalizuje ryzyko 

odniesienia obrażeń. Bezpieczna nawierzchnia to płytki "bezpiecznego 

upadku" - amortyzują i zapewniają bezpieczeństwo podczas zabawy. 

Bezpieczna nawierzchnia wykonana jest z gumowego granulatu. Wymiana 

bezpiecznej nawierzchni przywróci w pełni funkcjonalność, bezpieczeństwo 

i radość z zabawy na świeżym powietrzu. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni wokół 

przedszkola i warunki pobytu dzieci w przedszkolu. Pozwoli 

także na podniesienie standardów pracy i prowadzenie 

atrakcyjnych zajęć dla dzieci na świeżym powietrzu. Ponadto 

wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

najmłodszych. 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”. 

 

100 000,00 zł  

275.  
WE 

W252WW 

Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w 

Łodzi. 

SP 199, ul. Elsnera 8. 

Projekt dotyczy wymiany 11 drzwi, które są w złym stanie technicznym. 

Realizacja projektu poprawi stan bezpieczeństwa i estetyki w szkole. 

P 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników. Doprowadzi także 

do optymalizacji wykorzystania przestrzeni, co poprawi 

komfort jej użytkowania. 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”. 

  

24 200,00 zł  

276.  WE 29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew. P 1 300 000,00 zł  
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W267SW ul. Przędzalniana 70. 

Budowa całorocznej hali widowiskowo sportowej dla dzielnicy Stary - 

Widzew. Hala oparta na nowoczesnej konstrukcji stalowej z poszyciem w 

formie powłoki PCV. Ogrzewana ekonomicznymi promiennikami. Hala ma 

być połączona łącznikiem z budynkiem szkoły. W ramach projektu 

zaplanowano szatnie z węzłem sanitarnym, jak również zagospodarowanie 

otoczenia hali wraz z odświeżeniem i doposażeniem przyległego do szkoły 

boiska. Wyposażeniem sali będą bramki do piłki ręcznej kosze do 

koszykówki, słupki do siatkówki, badmintona, nagłośnienie, sprzęt do 

utrzymania czystości itp. 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu uczniów w szkole. Pozwoli także na 

podniesienie standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych 

zajęć wychowania fizycznego. 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”. 

 

277.  
WE 

W284SW 

Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 15 w Łodzi. 

ul. Wysoka 28. 

Wniosek dotyczy remontu istniejącego placu zabaw o pow. ok. 500 m² na 

terenie Przedszkola Miejskiego nr 15 w Łodzi przy ul. Wysokiej 28 na 

osiedlu Stary Widzew. Zakres prac obejmuje: demontaż istniejących 

urządzeń na placu zabaw wykonanie bezpiecznej nawierzchni naturalnej, 

zakup urządzeń i małej infrastruktury; mocowanie i montaż urządzeń. 

Obecna nawierzchnia placu zabaw (ubita ziemia) jest bardzo 

niefunkcjonalna z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze, podczas 

zabawy na obecnym placu zabaw dzieci się bardzo brudzą (kurz, błoto) i 

niemożliwe jest utrzymanie odpowiedniej higieny, co stanowi w opinii 

rodziców duży problem a po drugie, przy obecnej nawierzchni ilekroć pada 

deszcz niemożliwe jest korzystanie z placu zabaw ponieważ jest na nim 

dużo błota i kałuż, dlatego remont placu zabaw i wymiana nawierzchni 

zwiększy możliwości korzystania z placu.  

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

 

182 000,00 zł  

278.  
WE 

W294NO 

Modernizacja placu zabaw. 

ul. Jugosławiańska 2. 

Pomysł na modernizację placów zabaw wynika z potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa, harmonijnego rozwoju oraz prawa do wypoczynku dzieci 

uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 228. Do placówki uczęszcza 

200 dzieci w wieku 3-6 lat. Dotychczas do dyspozycji mają jedynie 4 

trzydziestoletnie huśtawki, dwie piaskownice i zestaw z dwoma 

zjeżdżalniami. Urządzenia, które są do dyspozycji dzieci nie zapewniają 

należytego bezpieczeństwa. Nowy sprzęt ogrodowy pozwoli na 

wszechstronny rozwój, aktywności fizyczną i uczestnictwo w szczęśliwej 

zabawie na świeżym powietrzu. 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki pobytu dzieci w 

przedszkolu. Przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego 

i przyjaznego przedszkolakom. Ponadto dzieci będą miały 

możliwość na ciekawe, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

 

346 700,00 zł  

 


