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      SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 R. 

za okres  01.06.2020 - 31.07.2020r. 
 

 

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW  
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 
1.  S084KA Turystyczna linia 

tramwajowa. 
   Realizacja zadania planowana 

jest w 2021 roku 

 

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 
2.  P023ZM Karma dla zwierząt. Przekazanie karmy 

specjalistycznej do skarmienia 

zwierząt w okresie 01.01-

31.07.2020r. (karma dla kangura, 

susz z lucerny, granulat dla jeleni, 

granulat dla liściożernych, ciastka 

i żelki mazuri, karma dla żyraf 

mazuri, ryby żywe, świerszcz i 

mącznik, drewnojady i inne). 

W okresie  

01.01-31.07.2020 

wykorzystano: 

74.225,96 zł 

 

Brak problemów/trudności Planowany jest zakup i 

bieżące przekazanie karmy 

specjalistycznej do skarmienia 

zwierząt. 

3.  P089ZM Rodzina na swoim - 

powiększenie wybiegu 

surykatek w łódzkim ZOO. 

Zadanie realizowane przez 

pracowników Działu 

Technicznego MOZ. Wykonano: 

niwelacja terenu, frezowanie 

starych pni drzew, wywóz gruzu, 

wykopanie i wylanie ławy 

fundamentowej o głębokość c' 50-

60 cm pod ogrodzenie wybiegu;  

postawienie ogrodzenia z 

bloczków betonowych, montaż 

rury łączącej oba wybiegi, 

zamontowanie słupków z profili 

W okresie  

01.01-31.07.2020 

wykorzystano: 

49.453,32 zł 

 

Brak problemów/trudności Planowana jest modernizacja 

starego ogrodzenia oraz prace 

modernizacyjne wybiegów 

wewnętrznych. 
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metalowych 60x80 pod montaż 

szyb, ułożenie siatki metalowej i 

wysypanie grubym kruszywem 

wokoło rosnących drzew, 

wyłożenie warstwy suchego 

betonu C20/25 żwirowego oraz 

jego zagęszczenie na małym i 

dużym wybiegu, nawiezienie i 

rozplantowanie czarnej ziemi 

jako pierwszą warstwę na obu 

wybiegach, nawiezienie i 

rozplantowanie piasku jako 

wierzchnią, docelową warstwę na 

obu wybiegach. Impregnacja 

ogrodzenia, maszynowe 

nakładanie zaprawy na 

ogrodzenie, montaż uchwytów i 

szyb bezpiecznych, utwardzenie 

tłuczniem alejki pomiędzy 

wybiegami. Natryskowe 

malowanie zewnętrznej ściany 

ogrodzenia wybiegu. 

Uzupełnienie kruszywem ścieżki 

dla zwiedzających, 

poziomowanie do alejki. 

Wyłożenie agrowłókniny i 

zasypanie żwirem płukanym przy 

ścianie wybiegu. Ułożenie 

wystroju wybiegu. 

Nasadzenia roślin 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 
1.  G278GO Dajmy radość dzieciom z 

domów dziecka i rodzin 

zastępczych na Górniaku. 

Przygotowywane jest do 

ogłoszenia postępowanie o 

udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację 

Brak wydatków x Ogłoszenie i rozstrzygnięcie 

postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 
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zadania 

Zajęcia nauki pływania  - 

wniosek złożony do DZP, trwa 

przygotowanie dokumentacji 

(kwota wniosku: 50 240,00 zł) 

Bilety do Aquaparku Fala - 215 

szt.  – wniosek podpisany, w 

trakcie zakupu (kwota wniosku: 

5375,00 zł) 

Bilety do ZOO - 378 szt.– 

wniosek podpisany, w trakcie 

zakupu (kwota wniosku: 

5292,00 zł) 

2.  P069ZL Samochód pogotowia 

interwencyjnego - Dom 

Dziecka dla Małych Dzieci. 

Zadanie w trakcie realizacji, 

wybrany i zamówiony  jest 

model samochodu, ustalany 

sposób obklejenia nadwozia 

Brak wydatków x Zakup i rozliczenie wydatku 

3.  P276ZL Dajmy radość dzieciom z 

domów dziecka i rodzin 

zastępczych na Złotnie. 

Przygotowywane jest do 

ogłoszenia postępowanie o 

udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację 

zadania 

Zakup biletów do parku 

trampolin – w trakcie 

przygotowania wniosku 

Brak wydatków x Ogłoszenie i rozstrzygnięcie 

postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

4.  S047KA Bezpłatna całodobowa 

łazienka z pralnią i 

suszarnią, dla bezdomnych 

łodzian. 

    

5.  W074ST Plac zabaw i zielony ogród 

dla Domu Małego Dziecka. 
Prowadzony jest przegląd 

sprzętu zainstalowanego 

obecnie na placu zabaw pod 

kątem konieczności dokonania 

koniecznych napraw/remontów; 

sporządzany kosztorys prac.  

Brak wydatków x Rozpoczęcie prac 
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6.  W259ST Dajmy radość dzieciom z 

domów dziecka i rodzin 

zastępczych na Stokach. 

Przygotowywane jest do 

ogłoszenia postępowanie o 

udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację 

zadania 

Zakup biletów do parku 

rozrywki dla małych dzieci – w 

trakcie przygotowania wniosku 

Brak wydatków x Ogłoszenie i rozstrzygnięcie 

postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 
1.  G158CH Butelkomat na Stawach 

Jana, czyli koniec z 

porozrzucanymi butelkami 

plastikowymi i szklanymi. 

Wstrzymana  realizacji zadania 

z tytułu kosztów 

przewyższających środki 

zaplanowane na zadanie po 

spotkaniu z Pełnomocnikiem 

Prezydenta Miasta Łodzi  

-- - - 

2.  G247CH Kaczy Catering na Stawach 

Jana. 
Złożenie wniosku i rozpoczęcie 

procedury zamówienia 

publicznego na dostawę 

kaczkomatu i zakupu karmy 

0 zł Nie dotyczy 

Procedura zamówienia 

publicznego wraz z wyborem 

Wykonawcy 

3.  G248RU Kaczy Catering na Stawach 

Stefańskiego. 
Złożenie wniosku i rozpoczęcie 

procedury zamówienia 

publicznego na dostawę 

kaczkomatu i zakupu karmy. 

0 zł Nie dotyczy 

Procedura zamówienia 

publicznego wraz z wyborem 

Wykonawcy 

4.  G244RU MAMY przestrzeń na 

Stawach Stefańskiego. 
Złożenie wniosku i rozpoczęcie 

procedury zamówienia 

publicznego na dostawę i 

montaż ławki. Przygotowanie 

dokumentacji do zgłoszenia 

zamiaru wykonywania robót 

budowalnych. 

0 zł Nie dotyczy Procedura zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robót 

budowlanych. Procedura 

zamówienia publicznego wraz 

z wyborem Wykonawcy 

5.  W261SW Sprzęt koszykarski do hali 

MOSiR przy 

Małachowskiego. 

Rozpoczęcie procedury 

zamówienia publicznego 

0 zł Nie dotyczy Procedura zamówienia 

publicznego wraz z wyborem 

Wykonawcy 
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STRAŻ MIEJSKA 
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 
1.  G282CD Animal Patrol-na ratunek 

zwierzętom. 
Zakupiono materiały 

edukacyjno-promocyjne. 

Częściowo zrealizowano służby 

ponadnormatywne  

53.000,00/ pozostało 

67.000,00 

wstrzymane przez COVID-19  

 

Od sierpnia zostały 

uruchomione procedury 

zakupów i służb 

ponadnormatywnych 

2.  P007KO Monitoring bezpieczeństwa 

na Kozinach. 
W dniu 18 maja 2020r. 

podpisano umowę z 

Wykonawcą na łączną kwotę 

1.559.353,53 

Po wykonaniu zadania 

powinna pozostać kwota 

2.546,47 

 

Na dzień obecny nie mamy 

wiedzy by zadania nie udało się 

zrealizować zgodnie z umową 

tj. do dnia 20.11. 2020r. 

 

3.  P282MM Bezpieczne osiedle - system 

monitoringu osiedlowego - 

etap 2. 
4.  S078KA Monitoring w pasażu 

Abramowskiego. 
5.  W208ZA Bezpieczny Park Podolski – 

Budowa monitoringu w 

parku – II etap. 
6.  P032LP Rewitalizacja Uroczyska 

Lublinek. 

Uwaga! – w części 
dotyczącej Straży Miejskiej 

Ustalono, że służby 

ponadnormatywne będą 

realizowane w okresie letnim. 

30.000,00/ pozostało 

30.000,00 

wstrzymane przez COVID-19 Od sierpnia zostały 

uruchomione służby 

ponadnormatywne 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI  
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 
1.  B078BC „Jesteśmy w sieci”. SP 55, 

ul. Mackiewicza 9. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 
   

2.  B208BC Remont szatni w SP 65. Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

3.  B077BC Bezpieczny korytarz w SP 

55. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

4.  B051BC Kolorowy plac zabaw w PM 

43. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

5.  B052BC Remont chodników przy PM Realizacja zadania planowana w    
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43 wraz z wydzieleniem 

miejsc parkingowych. 
2021 roku 

6.  B249BC Laboratorium językowe w 

SP 101. 
W trakcie przygotowania 

zapytania ofertowego 

związanego z robotami 

budowlanymi. Wyłoniono 

dostawcę sprzętu 

multimedialnego 

  Rozesłania zapytania 

ofertowego dotyczącego robót 

budowlanych. Rozpoczęcie 

dostawy sprzętu 

multimedialnego we wrześniu, 

po zakończeniu robót 

budowlanych 

7.  B268BD Termomodernizacja 

budynku SP 58. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

8.  B193BD Modernizacja pracowni 

komputerowej w SP 58. 
Rozesłano zapytania ofertowe 

dotyczące dostawy sprzętu 

multimedialnego i robót 

budowlanych. Termin składania 

ofert 12.08.2020 

  Wyłonienie dostawcy sprzętu 

multimedialnego i wykonawcy 

robót budowlanych 

9.  B342BD Remont sali gimnastycznej 

SP 153. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

10.  B364BD E-biblioteka w SP58. Rozesłano zapytania ofertowe 

dotyczące dostawy sprzętu 

multimedialnego i robót 

budowlanych. Termin składania 

ofert 12.08.2020 

  Wyłonienie dostawcy sprzętu 

multimedialnego i wykonawcy 

robót budowlanych 

11.  B282BD Jesteśmy bezpieczni - 

domofon w naszym 

Przedszkolu. 
ZADANIE ZREALIZOWNE 

12.  B220BZ Pierwszy etap przebudowy 

boiska szkolnego na boisko 

wielofunkcyjne z siłownią 

zewnętrzną do użytkowania 

przez uczniów XV LO i 

mieszkańców osiedla 

Teofilów. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

13.  B119JM „W poszukiwaniu klucza do 

świata" - stworzenie 

pracowni językowo-

terminalowej w SP 142. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

14.  B284JM Wielospecjalistyczna 

pracownia multimedialna w 

SP 120. 

Rozesłano zapytania ofertowe 

dotyczące dostawy sprzętu 

multimedialnego i robót 

  Wyłonienie dostawcy sprzętu 

multimedialnego i wykonawcy 

robót budowlanych 
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budowlanych. Termin składania 

ofert 12.08.2020 

15.  B117JM „Niech wszyscy nas 

zobaczą" - zakup systemu 

informacyjno - wizyjnego 

dla uczniów SP 142. 

W trakcie przygotowywania 

zapytania ofertowego 
  Rozesłanie zapytania 

ofertowego 

16.  B118JM „Niech wszyscy nas usłyszą" 

- zakup sprzętu 

nagłaśniającego dla uczniów 

SP 142. 

W trakcie przygotowywania 

zapytania ofertowego 
  Rozesłanie zapytania 

ofertowego 

17.  B281JM „Gdy twój rower daszek 

znajdzie, na siłowni będzie 

fajniej"- montaż 

zadaszonych stojaków na 

rowery oraz siłowni przy SP 

120. 

Rozesłano zapytania ofertowe 

dotyczące dostawy sprzętu i 

robót budowlanych. Termin 

składania ofert 12.08.2020 

  Wyłonienie dostawcy sprzętu i 

wykonawcy robót 

budowlanych 

18.  B298JM Pracownia logopedyczna w 

PM 45 - stworzenie i 

wyposażenie. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

19.  B177JM Modernizacja terenu ogrodu 

w PM 45. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

20.  B162RA Świetlica z placem zabaw na 

terenie SP 206. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

21.  B311RA Remont kuchni dla PM 231 i 

SP 184. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

22.  B312RA Rowerownia budowa 

parkingu dla rowerów przy 

SP 184. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

23.  B006RA Remont i modernizacja hali 

sportowej. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

24.  B095RA Remont i doposażenie placu 

zabaw przy SP 122. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 
   

25.  B096RA Modernizacja pracowni 

komputerowej w SP 122. 
W trakcie przygotowania 

zapytania ofertowego 

dotyczącego zakupu sprzętu 

multimedialnego 

  Rozesłania zapytania 

ofertowego 

26.  B087TW Szkolny park przy SP 71. Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

27.  B331TW Modernizacja Naszej SP 48. Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 
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28.  B135TW Szatnia szkolna w SP 3 - 

bezpieczna i nowoczesna. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

29.  G178CD "Kolorowa 190-tka"- 

modernizacja SP 190. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

30.  G049CD Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy 

XXXI LO. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

31.  G048CD Budowa boiska do piłki 

siatkowej plażowej przy 

XXXI LO. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

32.  G165CD Maluch na scenie. Nie podjęto działań   Zadanie zrealizowane zostanie 

we wrześniu 

33.  G218CH Strefy relaksacyjno-

rekreacyjne w SP 162. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

34.  G092CH .,Biegaj, skacz i baw się" - 

rewitalizacja placu zabaw w 

PM 200. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

35.  G113CH RADOSNY PLAC 

ZABAW- remont i 

doposażenie placu zabaw 

przy SP 109 im. Ludwiki 

Wawrzyńskiej. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

36.  G052CH NOWOCZESNE 

TECHNOLOGIE W 

SZKOLE - sprzęt 

komputerowy dla SP 110. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

37.  G227CH Bezpieczna nawierzchnia w 

PM 26. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

38.  G017CH Bezstresowy dzwonek w SP 

110. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

39.  G093CH „Tajemniczy ogród" — 

stworzenie otwartej 

przestrzeni edukacyjnej na 

terenie PM 200. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

40.  G245GO „Dziesiątka - bezpieczna i 

nowoczesna" - modernizacja 

SP 10. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

41.  G027GO Nowoczesny plac zabaw dla 

dzieci w PM nr 34. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 
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42.  G122PK „Bezpieczeństwo w szkole i 

wokół niej" - wymiana 

ogrodzenia, modernizacja 

chodników, budowa ciągów 

komunikacyjnych, 

modernizacja szatni. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

43.  G042PK Modernizacja boiska 

wielofunkcyjnego 

sportowego o sztucznej 

nawierzchni przy SP 113, ul. 

Unicka 6. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

44.  G126PK Doposażenie pomieszczenia 

siłowni w IX LO. 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

45.  G057RO Powierzchnia poliuretanowa 

z liniami do lekkoatletyki i 

gier zespołowych. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

46.  G061RU BEZPIECZNIE, 

KOLOROWO I 

NOWOCZEŚNIE w SP 125 

- remont korytarzy i 

doposażenie pracowni. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

47.  G221RU Stworzenie Centrum 

Multimedialnego w SP 143. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

48.  G179RU Ruda walczy ze smogiem. 

Czujniki jakości powietrza 

na szkołach i przedszkolach. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

49.  G035WI Modernizacja szatni 

uczniowskiej SP 130. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

50.  G023WI Kolorowy i bezpieczny plac 

zabaw. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

51.  G036WI Kącik relaksu w SP 130. Nie podjęto działań   Realizacja zadania nastąpi w 

sierpniu 

52.  P254KO Innowacyjna SP 91- 

multimedialne pracownie 

oraz funkcjonalna szatnia. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

53.  P046KO Okno na świat - ogród 

sensoryczny. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

54.  P182KR "1" - Chcemy żyć zdrowo i 

sportowo - Nowe boisko 

potrzebujemy, smartfonom 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 
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dziękujemy. 
55.  P180KR Modernizacja szatni 

szkolnych w XXVI LO. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

56.  P179KR Wymiana parkietu w 

ciągach komunikacyjnych 

XXVI LO. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

57.  P019KR Modernizacja budynku PM 

133. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

58.  P035RS Modernizacja pracowni 

informatycznej w XXXIII 

Liceum Ogólnokształcące z 

możliwością swobodnego 

korzystania przez osoby 

niepełnosprawne. 

W trakcie przygotowania 

zapytania ofertowego 

dotyczącego zakupu sprzętu 

multimedialnego, robót 

budowlanych 

  Rozesłania zapytania 

ofertowego 

59.  P021RS Prestiżowa sala sportowa 

remont Sali gimnastycznej 

SP 19. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

60.  P210RS Bezpieczny przedszkolak, 

bezpieczna zabawa - 

wymiana ogrodzenia wokół 

terenu PM 55. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

61.  P031RS Park Jurajski, czyli plac 

zabaw dla małych i dużych. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

62.  P214RS "Bezpieczny ogród- 

bezpieczna zabawa" - 

całkowita wymiana 

ogrodzenia przy PM 173. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

63.  P030RS Poprawa bezpieczeństwa w 

okolicy SP 44 i orlika. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

64.  P216RS Modernizacja szatni w PM 

174. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

65.  P211RS Interaktywne przedszkolaki. Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

66.  P288RS Postawmy na najmłodszych 

- PM nr 170. 
Rozeznanie rynku   Realizacja zadania – zakup 

wykładziny 

67.  P193SP Szafka dla każdego - szatnia 

w SP 152. 
Przygotowano zapytanie 

ofertowe 
  Rozesłanie zapytania 

ofertowego 

68.  P061ZL Nowoczesna szatnia 

szkolna- remont szatni w 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 
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budynku SP 169. 
69.  S021KA Nowocześnie, sportowo, 

teatralnie - remont sali 

gimnastycznej w SP 175. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

70.  S005KA Remont placu zabaw oraz 

wymiana zniszczonej 

nawierzchni. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

71.  S093WS Przywróćmy blask VIII LO 

im. A. Asnyka - 

modernizacja budynku 

szkoły. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

72.  S041WS Nowoczesna szkoła. Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

73.  S010WS Remont Przedszkola 

Miejskiego Nr 14. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

74.  W021AN Chcę przebywać w pięknej 

szkole - remont korytarza i 

klatek schodowych w SP 

204. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

75.  W022AN Sala informatyczno-

językowa w Szkole 

Podstawowej nr 204. 

Wybrano wykonawcę robót 

budowlanych. Rozesłano 

zapytania ofertowe dotyczące 

zakupu sprzętu multimedialnego 

  Rozpoczęcie robót 

budowlanych. Wybór 

dostawcy sprzętu 

multimedialnego 

76.  W141OJ Boisko wielofunkcyjne na 

terenie SP 141 w Łodzi. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

77.  W039OJ Nowoczesna i przyjazna 

biblioteka w SP 205. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

78.  W183ST Bezpieczny teren wokół 

budynku SP nr 139 im. 

Wojska Polskiego w Łodzi. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

79.  W128ST Doposażenie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 

6 w gry, pomoce 

dydaktyczne, książki oraz 

sprzęt muzyczny. 

Rozesłano zapytanie ofertowe 

dotyczące zakupu nagłośnienia. 

Wybrano dostawcę 

  Realizacja zadania 

80.  W267SW 29 na sportowo - hala 

widowiskowa sportowa dla 

osiedla Stary Widzew. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

81.  W138SW Tablica interaktywna dla 

dzieci z PM 185. 
Przygotowano zapytanie 

ofertowe 
  Rozesłanie zapytania 

ofertowego 
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82.  W143WW Modernizacja sali 

gimnastycznej i zaplecza 

sportowego SP 12. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

83.  W002WW Nowoczesne i funkcjonalne 

łazienki w Przedszkolu 

Miejskim nr 218 Łodzi. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

84.  W095WW Remont szatni szkolnej w SP 

114. 
Wybrano wykonawcę robót   Rozpoczęcie robót 

budowlanych 

85.  W068WW Bawmy się razem. Od 

Juniora do Seniora. Szkoła 

miejscem wspólnej zabawy 

dla każdego mieszkańca 

osiedla. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

86.  W096WW Nowoczesna cyfrowa 

pracownia językowa w 

Szkole Podstawowej nr 114. 

W trakcie przygotowania 

zapytania ofertowego 
  Rozesłanie zapytania 

ofertowego 

87.  W094WW Doposażenie kuchni 

szkolnej w SP 114. 
Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

88.  W101WW Kolorowa szatnia - zakup 

szafek ubraniowych do 

szatni uczniowskiej w SP 

114. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

89.  W132WW Bezpieczne i estetyczne 

ogrodzenie w PM 175 i SP 

34. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

90.  W097WW Remont i modernizacja 

kuchni i zmywalni 

przedszkolnej w PM 227 w 

ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 

Łódź. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

91.  W087WW Modernizacja dwóch 

pracowni komputerowych w 

Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1. 

Realizacja zadania planowana w 

2021 roku 

   

92.  W137WW Naczynia i sprzęt kuchenny 

dla PM nr 171. 
W trakcie rozeznania rynku   Realizacja zakupów 
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1.  G148CH Uprzątnięcie terenu wzdłuż 

rzeki Olechówki od mostku 

na Stawach Jana do ul. 

Płynnej. 

Zadanie zrealizowane zostanie 

w II połowie roku. 

Brak Nie dotyczy Zadanie zostanie zrealizowane 

w II połowie roku.  

2.  P121LP Kompleksowa budowa 

FlowParku (street workout, 

parkour przystosowany dla 

dzieci, street workout dla 

niepełnosprawnych) - Nowe 

Polesie. 

Wybrano wykonawcę Wydano 8.610,00 zł brutto 

(koszt wykonania 

dokumentacji). 

Nie dotyczy Podpisanie umowy  

z wykonawcą. 

3.  P198MM Stojaki na rowery. ZADANIE ZREALIZOWANE 

4.  P037RS Bezpieczny plac zabaw dla 

psów. 
Otwarcie ofert Wydano 9.000,00 zł brutto 

(koszt wykonania 

dokumentacji). 

Nie dotyczy Podpisanie umowy z 

wykonawcą. 

5.  S001WS Wschód Śródmieście - 

piękniejsza Wierzbowa - 

parking, zieleńce, miejsce 

odpoczynku dla 

mieszkańców. 

Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej. 

Planowany termin odbioru 

01.10.2020r. 

Brak Nie dotyczy Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej. 

Planowany termin odbioru 

01.10.2020r. 

6.  W188OJ Wybieg dla psów Przekazanie dokumentacji  

do Zamówień Publicznych. 

Wydano 8.364 zł Nie dotyczy Ogłoszenie przetargu i 

wybranie wykonawcy. 

7.  W262ST Godne warunki strażaków 

poprawą bezpieczeństwa 

wśród mieszkańców. 

Ze względu na wcześniejsze 

zadanie dotyczące projektu 

kotłowni, żadne środki z BO nie 

zostały wydane. Zgodnie z 

informacją o wstrzymaniu BO, 

kolejne etapy realizacji zostały 

wstrzymane. 

Brak Nie dotyczy Realizacja zadania 

wstrzymana. 

8.  W312WW Zamień butelkę na karmę dla 

psa!. 
Decyzją Komitetu 

Koordynującego ŁBO zadanie 
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nie będzie realizowane. 

9.  W020ZA Ścieżka piesza z możliwością 

przejazdu rowerów. 
Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej. 

Odbiór dokumentacji. 

Brak Nie dotyczy Przygotowanie postępowania 

na wybór wykonawcy. 

 

WYDZIAŁ KULTURY 
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg realizacji 

zadania do czasu złożenia 

kolejnego sprawozdania 

1.  B076BC Biblioteczne półki pełne 

nowości na ul. Mackiewicza 

35. 

Zakupiono 338 wol. książek i 

69 szt. audiobooków za kwotę 

8.352,41 zł ( z zaplanowanej 

kwoty 10.000 zł) 

Zadanie zostało 

zrealizowane w 84%, 

pozostała kwota 1.647,59 zł  

  

2.  B166BC Przyjazna czytelnia na 

Mackiewicza 35. 
Zakupiono 0 wol. książek i 0 

szt. audiobooków  (z 

zaplanowanej kwoty 16.000 zł)  

Zadanie nie zostało 

zrealizowane, pozostała 

kwota 16.000 zł 

  

3.  B045RA Czytajmy i słuchajmy - w 

bibliotece się spotkajmy. 
Zakupiono 162 wol. książek i 

30 szt. audiobooków za kwotę 

3.608,98 zł (z zaplanowanej 

kwoty 10.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

36%, pozostała kwota 

6.391,02 zł 

  

4.  B035RA Czytający Radogoszcz-

Zachód! 
Zakupiono 203 wolumenów 

książek i 12 szt. audiobooków 

za kwotę 4.143,92 zł (z 

zaplanowanej kwoty 8.000zł )  

Zrealizowano zadanie w 

52%, pozostała kwota 

3.856,08 zł 

  

5.  B073RA „Zaczytani i zasłuchani na 

Motylowej"-zakup książek i 

audiobooków dla czytelników 

biblioteki przy Motylowej. 

Zakupiono 360 wolumenów 

książek i 64 szt. audiobooków 

za kwotę 8.752,68 zł (z 

zaplanowanej kwoty 10.000zł )  

Zrealizowano zadanie w 

88%, pozostała kwota 

1.247,32 zł 

  

6.  B215TW Lutnia tuż obok - nowa 

podłoga w holu głównym. 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

7.  B304TW Wyposażenie pracowni Grupy 

Musicalowej MelAnż w CT 

Lutnia. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

8.  B147TW Zakup książek i audiobooków 

dla biblioteki - Filia nr 20. 
ZADANIE ZREALIZOWANE 
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9.  G002CD Zakup nowych książek dla 

Filii nr 76 Biblioteki 

Miejskiej. 

Zakupiono 628 wol. książek za 

kwotę 13.228,14 zł (z 

zaplanowanej kwoty 14.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

94%, pozostała kwota 

771,86 zł 

  

10.  G034CH Zakup książek i audiobooków 

dla czytelników biblioteki 

przy ul. Natalii 4. 

Zakupiono 242 wol. książek i 

33 szt. audiobooków za kwotę 

5.750,81 zł (z zaplanowanej 

kwoty 10.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

58%, pozostała kwota 

4.249,19 zł 

  

11.  G006GO Zakup nowości książkowych 

oraz audiobooków. 
Zakupiono 195 wol. książek za 

kwotę 4.731,03 (z 

zaplanowanej kwoty 6.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

79%, pozostała kwota 

1.268,97 zł 

  

12.  G007GO Zakup nowości książkowych 

oraz audiobooków. 
Zakupiono 177 wol. książek i 

33 szt. audiobooków za kwotę 

4.015,81 zł (z zaplanowanej 

kwoty 6.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

67%, pozostała kwota 

1.984,19 zł 

  

13.  G051PK Czytanie z Reymontem - 

zakup nowości wydawniczych 

i audiobooków dla 

czytelników Filii 64. 

Zakupiono 184 wol. książek i 1 

szt. audiobooka za kwotę 

4.109,63 zł (z zaplanowanej 

kwoty 15.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

27%, pozostała kwota 

10.890,37 zł 

  

14.  G101PK Kino plenerowe przy skwerze 

Dubaniewicza. 
 Zadanie nie zostało 

zrealizowane, pozostała 

kwota 50.000 zł  

Zadanie zostało wstrzymane z 

uwagi na rozporządzenie 

Ministra Zdrowia w związku z 

wprowadzeniem stanu 

zagrożenia epidemiologicznego 

 

15.  G001RO "Kup nam Piękną książkę" - 

zakup książek dla czytelników 

biblioteki przy ul. Pięknej. 

Zakupiono 588 wol. książek i 

215 szt. audiobooków za kwotę 

16.571,63 zł (z zaplanowanej 

kwoty 30.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

55%, pozostała kwota 

13.428,37 zł 

  

16.  G125RO Zakup książek dla 

czytelników Filii nr 71 

Biblioteki Miejskiej przy 

Cieszkowskiego 11a. 

Zakupiono 410 wol. książek za 

kwotę 9.028,40 zł (z 

zaplanowanej kwoty 20.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

45%, pozostała kwota 

10.971,60 zł 

  

17.  G135RU Kino plenerowe - Stawy 

Stefańskiego vol.3. 
 Zadanie nie zostało 

zrealizowane, pozostała 

kwota 70.000 zł  

  

18.  G018RU Zakup nowości 

wydawniczych do biblioteki, 

Filii Nr 79. 

Zakupiono 455 wol. książek za 

kwotę 9.750,43 zł (z 

zaplanowanej kwoty 11.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

89%, pozostała kwota 

1.249,57 zł 
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19.  P294KO Zakup nowości 

wydawniczych dla 

użytkowników Biblioteki na 

Kozinach. 

Zakupiono 373 wol. książek i 

164 szt. audiobooków za kwotę 

10.567,76 zł (z zaplanowanej 

kwoty 13.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

81%, pozostała kwota 

2.432,24 zł 

  

20.  P001KO Zakup książek i audiobooków 

dla użytkowników Biblioteki 

pod Babą Jagą z Osiedla 

Koziny. 

Zakupiono 387 wol. książek i 

40 szt. audiobooków za kwotę 

7.526,12 zł (z zaplanowanej 

kwoty 11.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

75%, pozostała kwota 

2.473,88 zł. 

  

21.  P109KR Zakup książek i audiobooków 

dla Biblioteki z Kotem - Filii 

nr 25 Biblioteki Miejskiej. 

Zakupiono 324 wol. książek i 

56 szt. audiobooków za kwotę 

6.979,56 zł (z zaplanowanej 

kwoty 7.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

99,7%, pozostała kwota 

20,44 zł. 

  

22.  P010KR Zakup książek i audiobooków 

dla Biblioteki na "Piaskach". 
Zakupiono 205 wol. książek i 

82 szt. audiobooków za kwotę 

5.977,10  zł (z zaplanowanej 

kwoty 7.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

85%, pozostała kwota 

1.022,90 zł. 

  

23.  P070KR Zakup książek i audiobooków 

dla Filii nr 22 Biblioteki 

Miejskiej. 

Zakupiono 493 wol. książek i 

176 szt. audiobooków za kwotę 

12.719,28 zł (z zaplanowanej 

kwoty 13.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

98%, pozostała kwota 

280,72 zł. 

  

24.  P012MM Zakup książek i audiobooków 

dla czytelników Biblioteki 

Miejskiej Filii nr 23. 

Zakupiono 325 wol. książek i 

132 szt. audiobooków za kwotę 

9.132,77 zł (z zaplanowanej 

kwoty 15.000 zł).  

Zrealizowano zadanie w 

61%, pozostała kwota 

5.867,23 zł. 

  

25.  P297RS Zakup książek dla 

czytelników Filii Nr 27 

Biblioteki Miejskiej. 

Zakupiono 159 wol. książek za 

kwotę 4.606,60 zł (z 

zaplanowanej kwoty 5.000 zł) . 

Zrealizowano zadanie w 

92%, pozostała kwota 

393,40 zł. 

  

26.  P293SP Zakup nowości 

wydawniczych dla 

użytkowników Filii nr 28 

Biblioteki Miejskiej z Osiedla 

Stare Polesie. 

Zakupiono 339 wol. książek za 

kwotę 7.610,02 zł (z 

zaplanowanej kwoty 8.000 zł)  

Zrealizowano zadanie w 

95%, pozostała kwota 

3.89,98 zł. 

  

27.  S014KA Zakup książek i audiobooków 

dla czytelników Filii Nr 37 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

Zakupiono254 wol. książek i 36 

szt. audiobooków za kwotę 

6.032,70 zł (z zaplanowanej 

kwoty 7.000 zł).  

Zrealizowano zadanie w 

86%, pozostała kwota 

967,30 zł. 

  

28.  S013KA Zakup nowości książkowych 

dla użytkowników Filii 

Bibliotecznej nr 47 Biblioteki 

Zakupiono 382 wol. książek za 

kwotę 8.560,85 zł (z 

zaplanowanej kwoty 10.000 zł) 

Zrealizowano zadanie w 

86%, pozostała kwota 
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Miejskiej w Łodzi. . 1.439,15 zł. 

29.  S035KA Podaruj sobie radość czytania! 

Zakup książek i audiobooków 

dla czytelników Biblioteki 

Otwartej. 

Zakupiono 460 wol. książek i 

173 szt. audiobooków za kwotę 

13.029,09 zł (z zaplanowanej 

kwoty 15.000 zł).  

Zrealizowano zadanie w 

87%, pozostała kwota 

1.970,91 zł. 

  

30.  S012KA Zakup nowości 

wydawniczych dla dzieci i 

młodzieży. 

Zakupiono 298 wol. książek za 

kwotę 4.752,71 zł (z 

zaplanowanej kwoty 6.000 zł) . 

Zrealizowano zadanie w 

79%, pozostała kwota 

1.247,29 zł. 

  

31.  S008WS Nowości w Bibliotece - 

książki. 
Zakupiono580 wol. książek za 

kwotę 12.787.27 zł (z 

zaplanowanej kwoty 25.000 zł) 

. 

Zrealizowano zadanie w 

51%, pozostała kwota 

12.212,73 zł. 

  

32.  S020WS Zakup nowych książek i 

audiobooków dla czytelników 

Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej 

w Łodzi. 

Zakupiono 191 wol. książek i 

84 szt. audiobooków za kwotę 

5.853,86 zł (z zaplanowanej 

kwoty 10.000 zł).  

Zrealizowano zadanie w 

59%, pozostała kwota 

4.146,14 zł. 

  

33.  W024AN Zakup książek, audiobooków, 

regałów i sprzętu do zajęć 

edukacyjnych dla biblioteki w 

Andrzejowie. 

Zakupiono 1315 wol. książek i 

59 szt. audiobooków za kwotę 

28.650,46 zł (z zaplanowanej 

kwoty 35.180 zł).  

Zrealizowano zadanie w 

81%, pozostała kwota 

6.529,54 zł. 

  

34.  W006OJ Nowe książki i audiobooki dla 

Biblioteki na Janowie. 
Zakupiono 837 wol. książek i 

183 szt. audiobooków za kwotę 

21.123,66 zł (z zaplanowanej 

kwoty 30.000 zł).  

Zrealizowano zadanie w 

70%, pozostała kwota 

8.876,34 zł. 

  

35.  W018OJ Powiększamy księgozbiór 

Biblioteki na Zakładowej 50. 
Zakupiono 406 wol. książek i 

76 szt. audiobooków za kwotę 

9.205,99 zł (z zaplanowanej 

kwoty 10.000 zł).  

Zrealizowano zadanie w 

92%, pozostała kwota 

794,01 zł. 

  

36.  W142ST Zakup książek do bibliotek na 

Stokach. 
Zakupiono 76 wol. książek i 14 

szt. audiobooków za kwotę 

1.934,93 zł (z zaplanowanej 

kwoty 6.000 zł) . 

 

Zakupiono 197 wol. książek i 

13 szt. Audiobooków za kwotę 

3.424,05 (z zaplanowanej 

kwoty 5.500 zł) . 

Zrealizowano zadanie w 

32%, pozostała kwota 

4.065,07 zł. 

 

Zrealizowano zadanie w 

62%, pozostała kwota 

2.075,95 zł. 
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37.  W158SW Zakup książek i audiobooków 

dla Biblioteki przy ul. Wilczej 

7. 

Zakupiono 142 wol. książek i 

75 szt. audiobooków za kwotę 

4.006,37 zł (z zaplanowanej 

kwoty 7.000 zł).  

Zrealizowano zadanie w 

57%, pozostała kwota 

2.993,63 zł. 

  

38.  W001WW Zakup nowości książkowych 

dla biblioteki przy ul. 

Jurczyńskiego 30A. 

Zakupiono 929 wol. książek za 

kwotę 17.240,82 zł (z 

zaplanowanej kwoty 20.000 zł) 

. 

Zrealizowano zadanie w 

86%, pozostała kwota 

2.759,18 zł. 

  

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA  
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg realizacji 

zadania do czasu złożenia 

kolejnego sprawozdania 

1.  B373BC Ograniczenie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Bałuty Centrum. 

- 
- 

Zmiana zasad funkcjonowania 

BO w edycji 2019/2020, 

wynikiem której był podział 

zadania ogólnomiejskiego, na 

zadania osiedlowe. 

Prawidłowe rozliczenie 

finansowe poszczególnych 

zadań osiedlowych oraz 

procedura udzielenia 

zamówienia publicznego 

wymaga podziału przedmiotu 

zamówienia na części, co może 

skutkować nie wyłonieniem 

wykonawców zadań we 

wszystkich osiedlach oraz 

ryzykiem niewykorzystania 

całej puli środków w 

poszczególnych zadaniach.  

realizacja zadania planowana jest 

w 2021 roku 

2.  B370BD Ograniczenie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Bałuty-Doły. 
3.  B371BZ Ograniczenie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Bałuty Zachodnie. 
4.  G266GO Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Górniak. 
5.  G311RO Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Rokicie. 
6.  G308RU Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Ruda. 
7.  P129LP Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Lublinek - Pienista. 
8.  P131MM Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Józefa Montwiłły- 
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Mireckiego. 
9.  P130RS Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Retkinia Zachód- Smulsko. 
10.  S110KA Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Katedralna. 
11.  S111WS Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Środmieście-Wschód. 
12.  W302AN Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Andrzejów. 
13.  W303DL Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Dolina Łódki. 
14.  W309ST Ograniczanie bezdomności 

zwierząt na terenie osiedla 

Stoki-Sikawa-Podgórze. 
15.  W260DL Schronisko dla zwierząt w 

Łodzi - doposażenie placówki. 
    

 

WYDZIAŁ SPORTU  
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg realizacji 

zadania do czasu złożenia 

kolejnego sprawozdania 

1.  B247WL Zajęcia fizyczne z elementami 

samoobrony poprawiające 

koordynację ruchową dla 

Wzniesień Łódzkich. 

Projekt zarządzenia w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert przekazany do akceptacji 

Wydziału Prawnego UMŁ 

- - 
Ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert. 

2.  G184RU Zajęcia fizyczne z elementami 

samoobrony poprawiające 

koordynację ruchową dla 

osiedla Ruda. 

Projekt zarządzenia w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert przekazany do akceptacji 

Wydziału Prawnego UMŁ 

- - 
Ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert. 

3.  P235RS Nauka jazdy na łyżwach dla 

dzieci z łódzkich przedszkoli i 

szkół na lodowisku Retkinia. 

Trwa wakacyjna przerwa. 

Zajęcia które nie odbyły się z 

powodu pandemii będą 

Zgodnie z zawartą umowy  

I transza została przekazana 

do 10 lutego. II transza 

- - 
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odrabiane w październiku. będzie przekazana do 20 

sierpnia  2020. 

4.  P138RS Piknik rodzinny z mapą. Projekt zarządzenia w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert przekazany do akceptacji 

Wydziału Prawnego UMŁ 

- - 
Ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert. 

5.  W166DL Zajęcia fizyczne z elementami 

samoobrony poprawiające 

koordynację ruchową dla 

osiedla Dolina Łódki. 

Projekt zarządzenia w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert przekazany do akceptacji 

Wydziału Prawnego UMŁ 

- - 
Ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert. 

6.  W313OJ Piknik rodzinny z mapą. Projekt zarządzenia w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert przekazany do akceptacji 

Wydziału Prawnego UMŁ 

- - 
Ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert. 

7.  W314ST Piknik rodzinny z mapą. Projekt zarządzenia w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert przekazany do akceptacji 

Wydziału Prawnego UMŁ 

- - 
Ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert. 

 

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg realizacji 

zadania do czasu złożenia 

kolejnego sprawozdania 

1.  B212BC Nowy obraz Bałut etap II. Dokumentacja techniczna 

systemu identyfikacji 

pomieszczeń w toku 

opracowania. Aparat USG i 

aparaty do całodobowego 

mierzenia ciśnienia krwi 

zostały dostarczone do 

placówki. 

Wykonanie : 67.662,00 zł. Ze względu na panującą 

sytuację epidemii jest 

zagrożenie realizacji zadania w 

całości. 

Zakupy sprzętu niemedycznego 

planowane w IV kwartale.  

2.  B210BC Bezpieczna przychodnia w 

sercu Bałut etap II. 
Opracowano dokumentację 

projektowo – kosztorysowa dla 

prac budowlanych. 

Dokumentacja techniczna 

systemu identyfikacji 

pomieszczeń w toku 

brak Ze względu na panującą 

sytuację epidemii jest 

zagrożenie realizacji zadania w 

całości. 

Zakupy sprzętu niemedycznego 

planowane w IV kwartale.  
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opracowania. Modernizacja 

terenu wokół budynku 

Przychodni ukończona. Zakup 

karetki do transportu pacjentów 

sfinalizowany, pojazd w trakcie 

przygotowania u producenta 

(konfiguracja modelu 

bazowego wg. przekazanej 

przez nas specyfikacji).  

3.  B211BC Medycyna bez barier w sercu 

Bałut etap II. 
Opracowano dokumentację 

projektowo – kosztorysowa dla 

prac budowlanych.  

Wykonanie: 31.980,00 zł.  Ze względu na panującą 

sytuację epidemii jest 

zagrożenie realizacji zadania w 

całości. 

Wszczęcia postępowania 

przetargowego na Modernizację 

PZ "Snycerska" planowane do 

15.09.2020 r. 

4.  B209BD CZAS na zdrowie. Zadanie realizowane w 

ograniczonym zakresie, 

częściowo w formie 

internetowej. 

Zaangażowanie 300.000,00 

zł, wykonanie – 150.000,00 

zł.  

Stan epidemii zmodyfikował 

sposób realizacji zadania. 

Zadanie ma być realizowane do 

11 grudnia 2020 r. Ze względu na 

stan epidemii, do jej odwołania 

zadanie będzie realizowane w 

ograniczonym zakresie, w tym 

również w formie internetowej. 

5.  B198BD Pomóż mi żyć! Wsparcie 

terapeutyczne dla dzieci 

walczących z chorobą 

nowotworową i ich rodzin. 

Ze względu na brak wstępu na 

oddziały onkologiczne zadanie 

jest realizowane częściowo i 

zdalnie – poradnictwo 

psychologiczne. 

Zaangażowanie -

119.000,00 zł  

Wykonanie – 60.000,00 zł 

  

Stan epidemii zmodyfikował 

sposób realizacji zadania. 

Zadanie ma być realizowane do 

31 grudnia 2020 r. Ze względu na 

stan epidemii zadanie będzie 

realizowane w ograniczonym 

zakresie oraz w formie zdalnego 

poradnictwa. 

6.  G231CD 10 000 godzin miłości. Opieka 

pozamedyczna dla dzieci z 

hospicjum. 

W czerwcu i lipcu  zadanie 

było realizowane w sposób 

ciągły. 

Zaangażowanie - 

159.970,00 zł, Wykonanie 

– 80.000,00 zł.  

Nie ma zagrożenia w realizacji 

zadania, ale może powstać w 

razie ogniska epidemii w 

hospicjum 

Zadanie będzie realizowane w 

sposób ciągły, do 31 grudnia 

2020 r. 

7.  G141CD Zapraszamy na porady i 

zabiegi rehabilitacyjne. 
Zakończono realizację umowy. 

Rozliczenie końcowe zostało 

wysłane 02.07.2020r 

Zakupiono między innymi: 

- Aparat do masażu 

uciskowego, 

- Aparat do terapii falami 

uderzeniowymi, 

Cześć inwestycyjna: 

Zaangażowanie - 68.600,00 

zł 

Wykonanie – 68.600,00 zł. 

Oszczędności w części 

inwestycyjnej: 1.400,00 zł. 

 

Część dotycząca porad i 

Stan epidemii wyłączył 

możliwość realizacji zadania 

(część związana z poradami). 

Cześć inwestycyjna 

zrealizowana.  

Część dotycząca porad i 

zabiegów – realizacja zadania 

została  wznowiona w maju po 

przerwie związanej z pandemią. 
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- Aparat do elektroterapii                  

z ultradźwiękami, 

- Okulary ochronne do 

laseroterapii, 

- Lampę do światłoterapii,  

- Osprzęt do kabiny UGUL,   

- Tablicę do ćwiczeń 

manualnych dłoni, 

- Taborety na kółkach, 

- Kulę z sandałami „Suszka”, 

- Rower treningowy, 

- Bieżnię treningową, 

Dostawca został wybrany w 

trybie przetargu 

nieograniczonego 

Zabiegi rehabilitacyjne są 

realizowane. 

zabiegów:  

Zaangażowanie – 

549.860,00 zł 

Wykonanie – 300.00,00 zł. 

8.  G143RO Ginekologia XXI w. - 

modernizacja i doposażenie 

poradni położniczo-

ginekologicznej w przychodni 

przy ul. Cieszkowskiego 6. 

Wykonano projekt 

architektoniczny przebudowy 

poradni położniczo-

ginekologicznej wykonany 

przez wykonawcę wyłonionego 

w trybie art. 4 pkt 8 PZP. 

W dniu 30.06.2020r złożono w 

Wydziale Architektury UMŁ, 

projekt architektoniczny wraz z 

wnioskiem o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę. W dniu 

14.07.2020r.uzyskano decyzje 

pozwolenia na budowę i na tej 

podstawie w dniu 17.07.2020r 

ogłoszono przetarg 

nieograniczony na wyłonienie 

wykonawcy robót.  Otwarcie 

ofert nastąpi 03.08.2020r.  

W dniu 17.07.2020r wysłano 

rozliczenie za wykonanie prac 

projektowych. Płatność w 

wysokości 19 926,00zł 

planowana na dzień 

Brak Brak opóźnień Zakończenie procesu wyłonienia 

wykonawcy robót i rozpoczęcie 

prac.  
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14.08.2020r . 

Trwają przygotowania do 

ogłoszenia postępowania w 

celu wyłonienia dostawcy 

wyposażenia. 

9.  G124RU Remont podjazdu dla wózków 

dziecięcych i schodów 

prowadzących do wejścia. 

Prace remontowe zostały 

zakończone. Zadanie 

zrealizowane. 

Wykonanie 63.352,33 zł 

Pozostała kwota w ramach 

zadania została 

zablokowana 

zarządzeniem. 

brak Zadanie zakończone. 

10.  P250KO Przyjazne dziecku 

wyposażenie ogrodu 

żłobkowego. 

Wstrzymane przez Covid-19    

11.  P226KO Remont ogrodzenia wraz z 

bramą i furtkami wejściowymi 

żłobka. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

12.  P278RS Rehabilituj się i żyj zdrowo. Część inwestycyjna 

zakończona. 

Zabiegi rehabilitacyjne są 

realizowane. 

Cześć inwestycyjna  

Zaangażowanie - 10.000,00 

zł 

Wykonanie – 7.503,36 zł. 

Oszczędności w części 

inwestycyjnej: 2.496,64 zł. 

Część dotycząca zabiegów 

rehabilitacyjnych  

Zaangażowanie – 

300.000,00 zł 

Wykonanie – 150.00,00 zł. 

Stan epidemii wyłączył 

możliwość realizacji zadania. 

Cześć dotycząca zabiegów 

rehabilitacyjnych - usługi 

rehabilitacyjne zostały 

wznowione w maju. 

13.  P287RS Doposażenie placu zabaw 

Żłobek nr 28. 
Wstrzymane przez Covid-19    

14.  P275ZM Zakup aparatu do drenażu 

limfatycznego ( do 

presoterapii) do gabinetu 

fizjoterapii dla DPS 

"Włókniarz" im. Jana Pawła 

przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

15.  S024KA Magiczny ogród w Żłobku nr 

16. 
Wstrzymane przez Covid-19    

16.  W049SW Zakup zabawek ogrodowych 

do Żłobka nr 7 w Łodzi. 
Wstrzymane przez Covid-19    
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA  
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg realizacji 

zadania do czasu złożenia 

kolejnego sprawozdania 

1.  B063BZ Doposażenie jednostki OSP 

Łódź - Mikołajew. 
Zadanie zawarte w planie 

budżetu WZKiB 

Wartość zadania: 

         - 122 634,00 zł 

brak Przygotowanie do realizacji 

zadania w formie dotacji. 

2.  B319BZ NA RATUNEK SZYBKO I 

SPRAWNIE - zakup sprzętu 

specjalistycznego dla 

strażaków z OSP ORW Łódź. 

Zadanie zawarte w planie 

budżetu WZKiB 

Wartość zadania: 

         - 48 000,00 zł 

brak Przygotowanie do realizacji 

zadania w formie dotacji. 

3.  B064LA Mobilny strażak - zakup busa 

dla OSP Łagiewniki. 
Ogłoszony przetarg. Otwarcie 

ofert w dniu 11.08.2020 r. 

Wartość zadania: 

         -178 500,00 zł 

Z powodu braku ofert 

wykonawcy w ogłoszonym 

postępowania przetargowym , 

kolejne postępowanie zostało 

ogłoszone w dniu 4 sierpnia 

2020 r. 

Rozstrzygnięcie przetargu  i 

wybór wykonawcy. 

4.  G161WI Pomóż Strażakom skuteczniej 

ratować! - Zakup 

specjalistycznego sprzętu dla 

OSP Łódź – Wiskitno. 

Zadanie zawarte w planie 

budżetu WZKiB 

Wartość zadania: 

         - 120 000,00 zł 

brak Przygotowanie do realizacji 

zadania w formie dotacji. 

5.  G209WI Zakup pojazdu Ratownictwa 

Specjalistycznego do 

przewozu psów ratowniczych 

w OSP GRS Łódź- Jędrzejów. 

Została wyłoniona firma 

realizująca w ramach przetargu.  

Wartość zadania: 

         - 222 000,00 zł 

brak Zakończenie postępowania 

przetargowego, wybór 

Wykonawcy – przygotowanie 

umowy. 

6.  P043KR Wyposażenie Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

Łódź Retkinia w samochód do 

ratownictwa technicznego. 

Została wyłoniona firma 

realizująca w ramach przetargu.  

Wartość zadania: 

         - 300 000,00 zł 

brak Zakończenie postępowania 

przetargowego, wybór 

Wykonawcy – przygotowanie 

umowy. 

7.  P170ZL Hełmy z łącznością dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

Łódź - Stare Złotno. 

Zadanie zawarte w planie 

budżetu WZKiB 

Wartość zadania: 

         - 20 000,00 zł 

brak Przygotowanie do realizacji 

zadania w formie dotacji. 

 

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU 
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

Planowany przebieg realizacji 

zadania do czasu złożenia 



Strona | 25  

 

związanych z realizacją 

zadania 
kolejnego sprawozdania 

1.  B041BZ Utwardzenie dróg gruntowych 

na osiedlu Bałuty Zachodnie. 
Weryfikacja złożonych 

dokumentów. 
  

Podpisanie umowy  

z wykonawcą. 

2.  G150CH Ławeczka. Przygotowanie do wszczęcia 

postępowania przetargowego. 

Zadanie będzie ujęte  

w zamówieniu uzupełniającym. 

  

Wszczęcie procedury 

przetargowej. 

3.  G171NN Chocianowicka, Łaskowice 

(remonty wjazdów, nowe 

chodniki, bezpieczne 

przejścia, wygodne 

przystanki) 1 Etap 

Weryfikacja złożonych 

dokumentów. 

 

  

Podpisanie umowy  

z wykonawcą. 

4.  P155KO Niwelacja nierówności na 

ścieżce rowerowej przy ul. 

Drewnowskiej. 

Przygotowanie do wszczęcia 

postępowania przetargowego. 

Zadanie będzie ujęte  

w zamówieniu uzupełniającym. 

  

Wszczęcie procedury 

przetargowej. 

5.  S044KA Remont chodnika przy pasażu 

Abramowskiego. 
Weryfikacja złożonych 

dokumentów. 
  

Podpisanie umowy  

z wykonawcą. 

6.  W228DL Remonty dróg Dolina Łódki 

południe. 
Weryfikacja złożonych 

dokumentów. 
  

Podpisanie umowy  

z wykonawcą. 

7.  W011MI Utwardzenie ulicy 

Henrykowskiej na odcinku od 

ul. Arniki do wysokości 

posesji nr 18. 

Weryfikacja złożonych 

dokumentów. 
  

Podpisanie umowy  

z wykonawcą. 

8.  W277N

O 
Remont ul. Pomorskiej - 

Nowosolna. 
Weryfikacja złożonych 

dokumentów. 
  

Podpisanie umowy  

z wykonawcą. 

9.  W187OJ Naprawa drogi rowerowej 

przy al. Hetmańskiej 
Weryfikacja złożonych 

dokumentów. 
  

Podpisanie umowy  

z wykonawcą. 

10.  W190OJ Punkt naprawy roweru!. Złożenie wniosku o zmianę 

klasyfikacji wydatku z zakupu 

usług na zakup materiałów. 

Planowany termin 

procedowania zmian  

  

Rozesłanie zapytań ofertowych. 



Strona | 26  

 

w budżecie Miasta – 26 

sierpnia 2020 r. 

11. G045CH Plac miejski przed kościołem 

Zmartwychwstania Pańskiego. 
Przygotowanie do wszczęcia 

postępowania przetargowego. 

Zadanie będzie ujęte  

w zamówieniu uzupełniającym. 

 
 

Wszczęcie procedury 

przetargowej. 

 

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH 
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg realizacji 

zadania do czasu złożenia 

kolejnego sprawozdania 

1.  B238LA Stajnia dla rowerów przy 

klasztorze w Łagiewnikach. 
Trwa kompletowanie 

materiałów do ogłoszenia 

przetargu. 

oszczędności - 53 500 zł 

brutto 

Brak Planowane ogłoszenie przetargu. 

2.  B286WL Remont - przebudowa ul. 

Aksamitnej na odcinku ok. 

250 mb od granic Miasta do 

ul. Jana i Cecylii przy 

szerokości ok. 6 mb wraz ze 

sporządzeniem dokumentacji 

projektowej. 

W dniu 17.07.2020 r. podpisano 

umowę na realizację prac. W 

dniu 29.07.2020 r.  przekazano 

teren budowy Wykonawcy. 

Brak oszczędności Brak Realizacja robót budowlanych. 

3.  G189GO SOSNY NA SOSNOWEJ – 

Bezpiecznej i Nowej. 
Trwa kompletowanie 

materiałów do ogłoszenia 

przetargu. 

oszczędności - 414 500 zł 

brutto 

Brak Planowane ogłoszenie przetargu. 

4.  P120LP Chodnik przy płytach - etap 

III - 300 m na ul. Pienista w 

kierunku ul. Franciszka 

Plocka (dojście na uroczysko 

Lublinek). 

W dniu 05.08.2020 r. nastąpił 

odbiór inwestycji. 

oszczędności - 96 094,30 zł 

brutto 

Brak Ze względu na wykonanie 

zadania po terminie umownym, 

zostaną naliczone Wykonawcy 

kary. 

5.  P119LP Opracowanie dokumentacji 

projektowej i budowa 

oświetlenia ul. Pienistej na 

długości 300 m (odcinek od 

ul. Pienistej 51A w kierunku 

ul. Płocka). 

Umowa z Wykonawcą została 

podpisana w dniu 30.04.2020 r. 

oszczędności - 54 195,00 zł 

brutto 

Brak Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowej. 
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6.  P055ZL Oświetlenie ul. Rąbieńskiej. Umowa z Wykonawcą została 

podpisana w dniu 30.04.2020 r. 

oszczędności - 182 352,66 

zł brutto 

Brak Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowej. 

7.  P295SP " Przeszyci Zielenią" - 

Woonerf między kampusami 

Politechniki Łódzkiej na ul. 

Stefanowskiego. 

Umowa w systemie 

,,zaprojektuj i wybuduj” została 

podpisana w dniu 07.07.2020 r.  

Brak oszczędności Brak Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowej. 

8.  W167DL Oświetlenie ul. 

Krajobrazowej. 
Umowa z Wykonawcą została 

podpisana w dniu 30.04.2020 r. 

oszczędności - 5 037,30 zł 

brutto 

Brak Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowej. 

9.  W033NR Ulica Elżbiety Łokietkówny 

jeszcze piękniejsza - 

wykonanie miejsc 

postojowych. 

Umowa z Wykonawcą została  

podpisana w dniu 22.05.2020 r. 

oszczędności - 60 169,12 zł 

brutto 

Brak Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowej. 

10.  W064ST Rowerem wzdłuż Brzezińskiej 

- zapewnienie ciągłości drogi 

rowerowej. 

W dniu 06.03.2020 r.  odbyło 

się otwarcie ofert 

przetargowych. Złożone oferty 

znacznie przewyższały środki 

finansowe przeznaczone na ten 

cel przez Zamawiającego. W 

dniu 09.03.2020 r. 

postępowanie przetargowe 

zostało unieważnione.  

oszczędności - 65 000,00 zł 

brutto 

Brak Po otwarciu ofert – brak środków 

na realizację zadania - pierwszy 

przetarg został unieważniony, 

planowane wprowadzenie na 

Komisję ds. Budżetu 

Obywatelskiego. Odstąpiono od 

realizacji zadania zgodnie z 

zarządzeniem nr 4336/VIII/20 z 

dnia 15.06.2020 r. par. 7.1 "jeżeli 

w wyniku ogłoszonego przetargu 

na realizację projektu wybranego 

do realizacji w ramach ŁBO 

kwota złożona w ofercie 

przekracza o ponad 30% kwotę 

zapisaną w budżecie, Miasto 

Łódź odstępuje od realizacji tego 

projektu" 

11.  W044SW Nowy chodnik oraz miejsca 

parkingowe dla samochodów 

osobowych. 

Umowa z Wykonawcą została 

podpisana w dniu 04.06.2020 r. 

oszczędności - 37 936,28 zł 

brutto 

Brak Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowej. 

12.  G210NN Rozbudowa placu zabaw w 

Parku Osiedlowym Nad 

Nerem. 

PRZENIESIONE Z ZZM, 

zdobywanie odpowiedzi na 

nieścisłości i informacji od 

jednostki przekazującej, 

przygotowane materiały do 

przetargu (umowa, wniosek, 

- Zbyt krótki czas na realizację 

inwestycji w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

inwestycje przekazano 

zarządzeniem 3689/VIII/20 z 

dnia 27.03.2020,  w związku z 

Trwa procedura przetargowa. 

Oferent jest wzywany do 

złożenia odpowiednich 

dokumentów. Po ich złożeniu 

oferta zostanie oceniona przez 
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PFU), zebrane opinie jednostek 

zewnętrznych, materiały 

przekazane do Wydziału 

zamówień w dniu 18.06.2020. 

Otwarcie ofert 17.07.2020 

koniecznością zdobycia 

wyjaśnień i informacji od 

jednostek przekazujących 

procedura przygotowania 

przetargu rozpoczęła się w 

maju. Konieczność uzyskania 

wszelkich uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją może 

spowodować przesunięcie 

terminu odbioru inwestycji na 

kolejny rok. 

Komisję. 

13.  W019ZA Pump truck - budowa toru do 

jazdy na rowerze, rolkach, 

deskorolkach. 

PRZENIESIONE Z ZZM, 

zdobywanie odpowiedzi na 

nieścisłości i informacji od 

jednostki przekazującej, 

przygotowane materiały do 

przetargu (umowa, wniosek, 

PFU), zebrane opinie jednostek 

zewnętrznych. Ogłoszono 

przetarg. Pierwszy przetarg 

unieważniony, gdyż złożona 

oferta przewyższała prawie 

dwukrotnie przeznaczone na 

realizację środki Ogłoszono 

ponowny przetarg. Termin 

otwarcia ofert 18.08.2020 

- Zbyt krótki czas na realizację 

inwestycji w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

inwestycje przekazano 

zarządzeniem 3689/VIII/20 z 

dnia 27.03.2020,  w związku z 

koniecznością zdobycia 

wyjaśnień i informacji od 

jednostek przekazujących 

procedura przygotowania 

przetargu rozpoczęła się w 

maju. Konieczność uzyskania 

wszelkich uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją może 

spowodować przesunięcie 

terminu odbioru inwestycji na 

kolejny rok. 

Trwa ponowna procedura 

przetargowa. Termin otwarcia 

ofert: 18.08.2020r.  

14.  W213ZA Wesoły Podolski – renowacja 

i przebudowa placu zabaw. 
PRZENIESIONE Z ZZM, 

zdobywanie odpowiedzi na 

nieścisłości i informacji od 

jednostki przekazującej, 

przygotowane materiały do 

przetargu (umowa, wniosek, 

PFU), zebrane opinie jednostek 

zewnętrznych. Ogłoszono 

przetarg. Termin otwarcia ofert 

20.07.2020 

- Zbyt krótki czas na realizację 

inwestycji w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

inwestycje przekazano 

zarządzeniem 3689/VIII/20 z 

dnia 27.03.2020,  w związku z 

koniecznością zdobycia 

wyjaśnień i informacji od 

jednostek przekazujących 

procedura przygotowania 

przetargu rozpoczęła się w 

maju. Konieczność uzyskania 

Trwają procedury przetargowe. 

Złożono przedłużenie związania 

ofertą. Wezwano Oferenta do 

wyjaśnień w terminie do 

17.08.2020. Po złożeniu 

wyjaśnień oferta zostanie 

oceniona i zostaną ogłoszone 

wyniki przetargu. 
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wszelkich uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją może 

spowodować przesunięcie 

terminu odbioru inwestycji na 

kolejny rok. 

15.  W042WW Wodny Park Zabaw. PRZENIESIONE Z ZZM, 

zdobywanie odpowiedzi na 

nieścisłości i informacji od 

jednostki przekazującej, 

przygotowane materiały do 

przetargu (umowa, wniosek, 

PFU), zebrane opinie jednostek 

zewnętrznych. Przetarg 

ogłoszono. Termin otwarcia 

ofert 28.07.2020r. 

- Zbyt krótki czas na realizację 

inwestycji w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

inwestycje przekazano 

zarządzeniem 3689/VIII/20 z 

dnia 27.03.2020,  w związku z 

koniecznością zdobycia 

wyjaśnień i informacji od 

jednostek przekazujących 

procedura przygotowania 

przetargu rozpoczęła się w 

maju. Problem z 

niedoszacowaniem inwestycji 

przez poprzedniego realizatora, 

czyli ZZM oraz rozbieżności 

między oczekiwaniami 

Wnioskodawcy a opiniowaniem 

ZZM (wodny plac zabaw z 

infrastrukturą a fontanna). 

Konieczność uzyskania 

wszelkich uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją może 

spowodować przesunięcie 

terminu odbioru inwestycji na 

kolejny rok. 

Trwają procedury przetargowe: 

sprawdzanie oferty – karta oceny 

oferty. Po sprawdzeniu oferty 

przewiduje się ogłoszenie 

wyników. 

16.  G149CH Budowa tężni solankowej na 

terenie kompleksu Stawy 

Jana. 

PRZENIESIONE Z MOSiR, 

zdobywanie odpowiedzi na 

nieścisłości i informacji od 

jednostki przekazującej, 

przygotowane materiały do 

przetargu  (umowa, wniosek, 

PFU), zebrane opinie jednostek 

zewnętrznych. Ogłoszono 

przetarg. Otwarcie ofert 

21.07.2020 

- Zbyt krótki czas na realizację 

inwestycji w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

inwestycje przekazano 

zarządzeniem 3689/VIII/20 z 

dnia 27.03.2020,  w związku z 

koniecznością zdobycia 

wyjaśnień i informacji od 

jednostek przekazujących 

procedura przygotowania 

Trwa procedura przetargowa. 

Przygotowano kartę oceny oferty. 

Przewiduje się ogłoszenie 

wyników. 
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przetargu rozpoczęła się w 

maju. 

Konieczność uzyskania 

wszelkich uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją może 

spowodować przesunięcie 

terminu odbioru inwestycji na 

kolejny rok. 

17.  B218BZ Zielony skwer przy 

Krańcówce. 
PRZENIESIONE Z WKŚ do 

ZIM, zdobywanie odpowiedzi 

na nieścisłości i informacji od 

jednostki przekazującej, 

przygotowane zostały materiały 

do przetargu (umowa, wniosek, 

PFU), trwa zbieranie opinii 

jednostek zewnętrznych 

- Zbyt krótki czas na realizację 

inwestycji w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

inwestycje przekazano w formie 

zmian w planie finansowym 

zarządzeniem 4430/VIII/20 z 

dnia 24.06.2020,  w związku z 

koniecznością zdobycia 

wyjaśnień i informacji od 

jednostek przekazujących 

procedura przygotowania 

przetargu rozpoczęła się w 

lipcu. Konieczność uzyskania 

wszelkich uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją może 

spowodować przesunięcie 

terminu odbioru inwestycji na 

kolejny rok. 

Po zebraniu opinii do PFU, do 

Wydziału Zamówień 

Publicznych ZIM zostaną 

przekazane materiały 

przetargowe celem ogłoszenia 

przetargu 

18.  G099RU- 

połączone 

z G097RU 

Plac zabaw na Rudzie. PRZENIESIONE Z WKŚ do 

ZIM, zdobywanie odpowiedzi 

na nieścisłości i informacji od 

jednostki przekazującej, 

przygotowane są materiały do 

przetargu (umowa, wniosek, 

PFU), trwa zbieranie opinii 

jednostek zewnętrznych 

- Zbyt krótki czas na realizację 

inwestycji w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

inwestycje przekazano w formie 

zmian w planie finansowym 

zarządzeniem 4430/VIII/20 z 

dnia 24.06.2020,  w związku z 

koniecznością zdobycia 

wyjaśnień i informacji od 

jednostek przekazujących 

procedura przygotowania 

przetargu rozpoczęła się w 

lipcu. Konieczność uzyskania 

wszelkich uzgodnień i decyzji 

Po zebraniu opinii do PFU, do 

Wydziału Zamówień 

Publicznych ZIM zostaną 

przekazane materiały 

przetargowe celem ogłoszenia 

przetargu 
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związanych z realizacją może 

spowodować przesunięcie 

terminu odbioru inwestycji na 

kolejny rok. 

19.  G097RU –

połączone 

z G099RU 

Plac zabaw na ul. Ruchliwej. PRZENIESIONE Z WKŚ do 

ZIM, zdobywanie odpowiedzi 

na nieścisłości i informacji od 

jednostki przekazującej, 

przygotowane są materiały do 

przetargu (umowa, wniosek, 

PFU), trwa zbieranie opinii 

jednostek zewnętrznych 

- Zbyt krótki czas na realizację 

inwestycji w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

inwestycje przekazano w formie 

zmian w planie finansowym 

zarządzeniem 4430/VIII/20 z 

dnia 24.06.2020,  w związku z 

koniecznością zdobycia 

wyjaśnień i informacji od 

jednostek przekazujących 

procedura przygotowania 

przetargu rozpoczęła się w 

lipcu. Konieczność uzyskania 

wszelkich uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją może 

spowodować przesunięcie 

terminu odbioru inwestycji na 

kolejny rok. 

Po zebraniu opinii do PFU, do 

Wydziału Zamówień 

Publicznych ZIM zostaną 

przekazane materiały 

przetargowe celem ogłoszenia 

przetargu 

20.  S050WS Mini Park Wierzbowa: 

budowa placu zabaw i siłowni 

streetworkout. Przebudowa 

osiedla Wierzbowa-Pomorska-

Źródłowa - I-szy etap 

(https://www.facebook.com/M

iniParkWierzbowa). 

PRZENIESIONE Z WKŚ do 

ZIM, zdobywanie odpowiedzi 

na nieścisłości i informacji od 

jednostki przekazującej, 

konieczność nowych uzgodnień 

z Wnioskodawcą ze względu na 

rozbieżności w zakresie 

wniosku i możliwością 

realizacji zadania w zgodnie z 

regulaminem BO, 

przygotowane są materiały do 

przetargu (umowa, wniosek, 

PFU), trwa zbieranie opinii 

jednostek zewnętrznych 

- Zbyt krótki czas na realizację 

inwestycji w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

inwestycje przekazano w formie 

zmian w planie finansowym 

zarządzeniem 4430/VIII/20 z 

dnia 24.06.2020,  w związku z 

koniecznością zdobycia 

wyjaśnień i informacji od 

jednostek przekazujących 

procedura przygotowania 

przetargu rozpoczęła się w 

lipcu. Konieczność uzyskania 

wszelkich uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją może 

spowodować przesunięcie 

terminu odbioru inwestycji na 

kolejny rok. 

Po zebraniu opinii do PFU, do 

Wydziału Zamówień 

Publicznych ZIM zostaną 

przekazane materiały 

przetargowe celem ogłoszenia 

przetargu 
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ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 
Lp. ID 

zadania 
Tytuł zadania  Realizacja 

(postęp rzeczowy) 
Postęp finansowy 

i oszczędności 
Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg realizacji 

zadania do czasu złożenia 

kolejnego sprawozdania 

1.  B100JM Park Julianowski remont 

budynku folwarku Marysin i 

budowa alejki do Muzeum 

Martyrologii Radogoszcz. 

PRZEKAZANO DO ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

2.  B040JM KOLOROWY JULIANÓW 

cz. 2. 
Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Przygotowanie procedury 

wyboru wykonawcy.  

3.  B325JM Zadbajmy o najmniejszych 

mieszkańców parku 

Julianowskiego. 

Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Przygotowanie procedury 

wyboru wykonawcy i zawarcie 

umowy.  

4.  B352LA Dofinansowanie działalności 

Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt. 

Wynagrodzenia osobowe: 

4  etaty – pielęgniarzy zwierząt,  

3x1/4   etaty -  lekarzy wet., 

zakup karmy i leków 

29 377,19 zł. Utrudnienia z realizacją zadania 

ze względu na sytuację 

epidemiologiczną 

Zadanie realizowane na bieżąco 

5.  B129TW Drzewa dają cień - posadzenie 

20 dorodnych drzew 

liściastych wokół placu zabaw 

przy al. Włókniarzy/ul. 

Żubardzka/ul. Inowrocławska. 

Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Przygotowanie procedury 

wyboru wykonawcy i zawarcie 

umowy. 

6.  G146CH Nasadzenia krzewów za 

przystankiem autobusowym , 

ul. Paradna 43. 

Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Przygotowanie procedury 

wyboru wykonawcy i zawarcie 

umowy. 

7.  G307GO Przebudowa i doposażenie 

placu zabaw w Parku im. J. 

Słowackiego. 

- - wydano: 6.600,00 zł 

 

- Z uwagi na COVID-19 realizacja 

zadania została przeniesiona na 

2021 r. 

8.  G046NN Zakup fotopułapki z modułem 

GSM. 
Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Przygotowanie procedury 

wyboru wykonawcy i zawarcie 

umowy. 

9.  G238RO Łódź dla ptaków - czyli 

działamy na rzecz ptasiej 

społeczności. 

Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- -  

10.  G236RO Więcej zieleni w Parku 

Sielanka. 
Zawarto umowę-opcję z 

Wykonawcą nasadzeń.  

- środki zaangażowane w 

umowę: 29.978,00 zł, 

- oszczędności: 22,00 zł. 

- Nasadzenia krzewów forsycji 

zostaną wykonane jesienią br.  
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11.  G201RU Nasadzenia antysmogowe dla 

Rudy. 
Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Wstrzymane przez COVID-19. 

12.  P032LP Rewitalizacja Uroczyska 

Lublinek. 
Zawarto umowę z wykonawcą, 

bieżące prowadzenie prac z 

zakresu Utrzymania Porządku i 

Czystości 

- Ze względu na COVID-19 

wstrzymano część dotyczącą 

wykaszania siedlisk łąkowych 

 

13.  P108LP Nasadzenia drzew 

długowiecznych na uroczysku 

Lublinek. 

- - - - 

14.  P107LP Więcej ławek na terenie 

uroczyska Lublinek. 
Zawarto umowę z wykonawcą - - - 

15.  P281MM Zielono na os. Montwiłła- 

Mireckiego. 
Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Przygotowanie procedury 

wyboru wykonawcy i zawarcie 

umowy. 

16.  P125MM Pielęgnacja Alei Klonów 

Srebrzystych przy ul. 

Jarzynowej. 

Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Zawarcie umowy-opcji z 

Wykonawcą z terminem 

realizacji wrzesień – październik. 

17.  P199MM Głogi jak nowe. Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Zawarcie umowy-opcji z 

Wykonawcą z terminem 

realizacji wrzesień – październik. 

18.  P051ZM Wiewiórki w Parku na 

Zdrowiu – budki lęgowe i 

karmniki. 

Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Przygotowanie procedury 

wyboru wykonawcy i zawarcie 

umowy. 

19.  P028ZM Montaż zdroju wody pitnej w 

Parku Piłsudskiego (Na 

Zdrowiu). 

Trwa oczekiwanie na decyzję 

do WUiA UMŁ oraz WKZ.  

 

- środki zaangażowane w 

umowę: 9.719,00 zł 
- Z uwagi na COVID-19 realizacja 

zadania została przeniesiona na 

2021 r. 

20.  P220ZM Zadbajmy o najmniejszych 

mieszkańców Parku na 

Zdrowiu. 

Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Przygotowanie procedury 

wyboru wykonawcy i zawarcie 

umowy. 

21.  P256ZM Biegówki na Zdrowiu.     

22.  P097ZM Sky Weavers Łódź - 

Quidditch dla każdego. 
    

23.  S076KA Zielone przystanki z 

odpływem wody do terenu 

- - - Z uwagi na COVID-19 realizacja 

zadania została przeniesiona na 



Strona | 34  

 

zieleni. 2021 r. 

24.  W090OJ Zakup i montaż nowych 

urządzeń zabawowych 

będącym doposażeniem placu 

zabaw w Parku Źródła 

Olechówki. 

Trwa realizacja robót 

budowlanych z terminem do  

22.08.2020 r.  

- wydano: 8.892,90 zł 

- środki zaangażowane w 

umowę: 116.760,00 zł 

- oszczędności: 39.347,10 

zł 

- Zakończenie robót budowlanych 

i dokonanie odbioru.  

25.  W192OJ Kupujemy budki dla ptaków!. Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 
- - Przygotowanie procedury 

realizacji zadania.  

26.  W060ST Sky Weavers Łódź - 

Quidditch dla każdego. 
    

27.  W119WW MAMY przestrzeń na 

Widzewskiej Górce. 
Odmrożono realizację zadania 

wstrzymaną przez COVID-19. 

- wydano: 1.230,00 zł 

 

- Przygotowanie procedury 

wyboru wykonawcy i zawarcie 

umowy. 

 


