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Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

 (o ile dotyczy) 

Realizacja (postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

(oszczędności) 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z 

realizacją zadania 

Planowany przebieg realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego sprawozdania 

1 

L0105 

Puk - puk. Kto tam? 

Hipopotam! - projekt 

przywrócenia hodowli 

hipopotamów w łódzkim zoo. 

Lokalizacja - Ogród 

Zoologiczny, ul. 

Konstantynowska 8/10. 

 

 

 

 

Trwają roboty budowlane. 

Rozpoczęto prace związane  

z zagospodarowaniem 

wybiegów zewnętrznych.   

Wartość zadania  

2.450.000,00 PLN 

Poniesione koszty: 

dokumentacja projektowa  

-74.796,75 PLN  

projekt zamienny  

- 58.536,58 PLN, 

koncepcja 

- 3.000,00 PLN 

opłata skarbowa pozwolenie 

- 498,00 PLN 

pozostało do wydatkowania na 

realizację robót budowlanych: 

2.091.233,15 PLN 

 

 

 

 

brak 

 

 

 

 

Kontynuacja realizacji robót budowlanych.  



WYDZIAŁ EDUKACJI 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja (postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

(oszczędności) 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z 

realizacją zadania 

Planowany przebieg realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego sprawozdania 

1 

W0272MI 

Zabudowa tarasu budynku 

Publicznej Szkoły 

Podstawowej Mileszki, 

Pomorska 437. 

Lokalizacja - Działka o 

numerze 235/4. 

 

ZADANIE 

NIEZREALIZOWANE 

  W roku 2017 zlecono wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  W 

trakcie prac projektowych okazało się, że 

konieczna jest zmiana technologii i zakresu 

prac, co podwyższyło koszty zadania. 

Uzyskano pozwolenie na budowę. Wydział 

Edukacji  wystąpił do Skarbnika Miasta o 

dofinansowanie zadania. Nie uzyskano 

dofinansowania. W roku 2018 zaktualizowano 

kosztorysy i wprowadzono zadanie do budżetu 

Miasta. Przeprowadzono dwa postępowania 

przetargowe. Pierwsze postępowanie zostało 

unieważnione z uwagi na fakt, że wpłynęła 

jedna oferta przekraczająca posiadane środki. 

W drugim postępowaniu nie złożono żadnej 

oferty. We wrześniu 2018 roku Wydział 

Edukacji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie 

środków finansowych na zadanie, aby można 

było przeprowadzić negocjacje z 

potencjalnym wykonawcą. W listopadzie 

przeprowadzono negocjacje, jednak realizacja 

zadania nie była możliwa do końca 2018 roku 

(wykonawca nie podpisał umowy – powodem 

były warunki atmosferyczne, przestoje 

wynikające z technologii i specyfiki robót, 

czas oczekiwania na materiały budowlane). W 

2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z 

wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie 

Miasta na 2019 r. środków finansowych  na 

realizację zadania 

 

 



WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja (postęp 

rzeczowy) 

Postęp finansowy 

(oszczędności) 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z 

realizacją zadania 

Planowany przebieg realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego sprawozdania 

1 

L0003 

Jednorożce do stajni 

jednorożców - nie całkiem 

poważny pomnik dla małych i 

dużych łodzian. 

Lokalizacja - S7-41/19 - 

narożnik ulic Piotrkowskiej i 

Mickiewicza. 

Wykonano rzeźbę 

jednorożca. 

Planowany termin realizacji 

zadania do 30 czerwca 2019r. 

Brak. Nie dotyczy. 
Planowany termin realizacji zadania do 30 

czerwca 2019r. 



 

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja (postęp 

rzeczowy) 

Postęp finansowy 

(oszczędności) 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z 

realizacją zadania 

Planowany przebieg realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego sprawozdania 

1 

B0048WL 

Wykonanie projektu i 

zainstalowanie 12 lamp 

oświetleniowych na 

istniejących słupach 

energetycznych na ul. 

Sawickiego na odcinku od ul. 

Strykowskiej do posesji 

Sawickiego 20. 

Lokalizacja - Ul. Sawickiego 

na odcinku od ul. 

Strykowskiej do posesji 

Sawickiego 20. 

Złożono wniosek do 

Skarbnika z prośbą o 

wprowadzenie zadania do 

budżetu miasta na rok 2019.  

Planowane wprowadzenie 

zadania do budżetu na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 

27.03.2019 r. 

 

Brak oszczędności 

Na daną chwilę brak 

zabezpieczonych 

środków w budżecie 

miasta na realizację 

zadania. 
Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na 

rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na 

realizację prac po zabezpieczeniu środków 

finansowych w budżecie miasta. 

2 

G0139WI 

Budowa oświetlenia ul. 

Alabastrowej. 

Lokalizacja - Działka G-55 

576/2. 

Złożono wniosek do 

Skarbnika z prośbą o 

wprowadzenie zadania do 

budżetu miasta na rok 2019.  

Planowane wprowadzenie 

zadania do budżetu na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 

27.03.2019 r. 

 

Brak oszczędności 

Na daną chwilę brak 

zabezpieczonych 

środków w budżecie 

miasta na realizację 

zadania. 

Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na 

rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na 

realizację prac po zabezpieczeniu środków 

finansowych w budżecie miasta. 



3 

P0100MM 

Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściu dla pieszych na ul. 

Srebrzyńskiej, na przedłużeniu 

asfaltowej alei Parku 

Piłsudskiego. 

Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska 

pomiędzy ul. Praussa a al. 

Unii Lubelskiej, na wysokości 

dojścia do dawnego 

Lunaparku, działka P6-354/6. 

Złożono wniosek do 

Skarbnika z prośbą o 

wprowadzenie zadania do 

budżetu miasta na rok 2019.  

Planowane wprowadzenie 

zadania do budżetu na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 

27.03.2019 r. 

 

Brak oszczędności 

Na daną chwilę brak 

zabezpieczonych 

środków w budżecie 

miasta na realizację 

zadania. 
Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na 

rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na 

realizację prac po zabezpieczeniu środków 

finansowych w budżecie miasta. 

4 

W0082DL 

Bezpieczne skrzyżowanie ul. 

Karkonoskiej z ul. Brzezińską 

wraz z dojściem do 

przystanków autobusowych i 

ich oświetleniem. 

Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 

59, 60, 61/1, 87. 

Złożono wniosek do 

Skarbnika z prośbą o 

wprowadzenie zadania do 

budżetu miasta na rok 2019.  

Planowane wprowadzenie 

zadania do budżetu na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 

27.03.2019 r. 

 

Brak oszczędności 

Na daną chwilę brak 

zabezpieczonych 

środków w budżecie 

miasta na realizację 

zadania. 

Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na 

rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na 

realizację prac po zabezpieczeniu środków 

finansowych w budżecie miasta. 

5 

W0125DL 

Budowa oświetlenia oraz wiat 

przystankowych na 

skrzyżowaniu ulic 

Brzezińska/Olkuska. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie 

ulic Brzezińska/Olkuska, 

działka W10-1/4. 

Złożono wniosek do 

Skarbnika z prośbą o 

wprowadzenie zadania do 

budżetu miasta na rok 2019.  

Planowane wprowadzenie 

zadania do budżetu na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 

27.03.2019 r. 

 

Brak oszczędności 

Na daną chwilę brak 

zabezpieczonych 

środków w budżecie 

miasta na realizację 

zadania. 

Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na 

rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na 

realizację prac po zabezpieczeniu środków 

finansowych w budżecie miasta. 

 


