
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA W RAMACH
ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
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Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L004

DSR-BAM-IV.3020.15.004.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Biblioteka "Daleko od szosy" - filia Biblioteki Miejskiej blisko osiedli Nowosolna, Mileszki i Dolina Łódki

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

Obręb W-46, działka 91/8, 92-776 Łódź, Brzezińska 288

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. 1. modernizacja całego budynku 210 000.00 zł

2. 2. przystosowanie biblioteki dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

90 000.00 zł

3. 3. pracownia multimedialna 50 000.00 zł

4. 4. nowy księgozbiór 10 000.00 zł

5. 5. meble biblioteczne 40 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 400 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Włączenie biblioteki przy ul. Brzezińskiej 288 do Biblioteki Miejskiej w Łodzi w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z
karty bibliotecznej FISZKA oraz ogólnołódzkiego systemu dostępu do księgozbioru. Stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej
( z włączeniem osób niepełnosprawnych) filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi, która wzorem innych filii stworzy bezpośredni
dostęp do łódzkiego księgozbioru oraz stworzy miejsce na działania kulturalne, których potrzebę od wielu lat zgłasza
społeczność osiedli Nowosolna, Mileszki oraz Dolina Łódki. Dotychczasowa działalność kulturalna na terenie tych osiedli była
organizowana dla mieszkańców Nowosolnej, w latach 2017-2019 wyłącznie od kwietnia do listopada przez Ośrodek Kultury
Górna a lokalna społeczność jest pozbawiona takiej oferty w pozostałych miesiącach roku. Docierają tu jedynie echa
intensywnej działalności kulturalno - społecznej miasta. Powstanie filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi "Daleko od szosy" stworzy
miejsce dla takich działań oraz nazwą nawiąże do filmowej przeszłości osiedla Nowosolna.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

--

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Wymagane oświadczenia: Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz miasta Łodzi, materiałów w wyżej
wymienionej postaci, zwanych dalej „Materiałami”:
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[NIE] - Posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej
www.lodz.pl/bo.

[NIE] - Publikacja Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in.
autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.

[NIE] - Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację Materiałów w celu publikacji na
stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko miastu Łódź lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony
www.lodz.pl/bo z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją
Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich
kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto Łódź lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony
internetowej www.lodz.pl/bo poniosły.

[NIE] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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