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L.p. NUMER PEŁNY 
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NAZWA I LOKALIZACJA 
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KOSZTY 
SZACUNKOWE (po 
weryfikacji)

Opinia oceniającego

1 L064 Wspieramy bohaterów 
codzienności  - opieka 
wytchnieniowa dla 
rodziców i opiekunów 
osób z 
niepełnosprawnością z 
terenu Miasta Łodzi   
Lokalizacja: Miasto Łódź

Pani Jola od 44 lat nie przespała nocy. Jest samotną mamą. Całą 
dobę opiekuje się swoim synem  z niepełnosprawnością. Rafał cierpi 
na porażenie mózgowe, epilepsję, nie widzi, nie mówi. I choć jest już 
dorosłym mężczyzną, wymaga opieki jak niemowlę. Pani Jola 
czasami opada już z sił. Mam takich jak Pani Jola są w Łodzi tysiące. 
Pracują 7 dni w tygodniu, na trzy zmiany, bez weekendów i urlopów, 
często od wielu lat. Pomóżmy im "zejść z dyżuru" i złapać oddech 
dzięki usłudze bezpłatnej opieki wytchnieniowej. OPIEKA 
WYTCHNIENIOWA polega na wizycie opiekuna wytchnieniowego, 
który na kilka godzin przejmuje opiekę nad osobą, która wymaga 
wsparcia. W tym czasie jej rodzic lub stały opiekun ma szansę na 
chwilę ciszy, zjedzenie w spokoju posiłku, nieprzerwany sen czy 
samotne wyjście z domu. Dla wielu z nich zaspokojenie tak 
podstawowych potrzeb wciąż leży w sferze marzeń. W wielu krajach 
zachodnich opieka wytchnieniowa funkcjonuje z powodzeniem od 
lat i jest standardowym elementem wsparcia oferowanego 
rodzinom. W Polsce jest to rozwiązanie stosunkowo nowe. O 
opiekunach osób z niepełnosprawnością wciąż mówi się i słyszy 
niewiele. Dostęp do stałej bezpłatnej opieki wytchnieniowej jest 
bardzo ograniczony a systemowe wsparcie opiekunów to wciąż 
kropla w morzu potrzeb. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE Drugim 
filarem opieki wychnieniowej jest pomoc psychologiczna. 
Wypalenie, stany lękowe, depresja - to częste przypadłości rodziców 
i opiekunów osób z niepełnosprawnością. (...)

1Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

POZYTYWNA 202400,00 Projekt jest potrzebny mieszkańcom Łodzi i jest możliwy do realizacji.

2 L127 Dom Dziecka ul. 
Drużynowa 3/5- 
Restrukturyzacja 
placówki, remont, 
kampania rodzicielstwa 
zastępczego. Postawmy 
na bezpieczeństwo .

W związku z prowadzoną restrukturyzacją i przekształceniem w 
Schronienie-Interwencyjny Dom Dziecka planowany jest podział 
dużej placówki i utworzenie placówki przy ul. Przyszkole 38 i 
utworzenie tam domu treningowego. Dom pozwoli na czasowe, 
całodobowe wsparcie łódzkich rodzin zagrożonych utrata dzieci, 
rodzin będących w kryzysie lub w trudnej sytuacji, bądź rodzin, 
którym oddano ponownie w opiekę dzieci, aby po 2-3 miesiącach 
mogli wrócić we własne środowisko. Dodatkowo planowana jest 
kampania rodzicielstwa zastępczego, celem której będzie pozyskanie 
i wsparcie 3-5 interwencyjnych rodzin zastępczych, satelickich 
wobec Domu Dziecka. Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w 
ramach dodatkowych patroli będzie prowadzić warsztaty z 
udzielania pierwszej pomocy dla personelu oraz dla rodzin 
zastępczych. Strażnicy obejmą również dodatkowym nadzorem 
okolicę placówki, poprawiając tym samym bezpieczeństwo dzieci 
oraz mieszkańców.

Centrum 
Administracyjne 
Pieczy Zastępczej

POZYTYWNA POZYTYWNA 200000,00 Pozytywna opinia zgodna z złożonym wnioskiem

3 L116 Dom Dziecka, Dom 
Dziennego Pobytu ul. 
Zbocze 2a -budowa 
podjazdu dla wózków 
,remont Domu Dziecka. 
Postawmy na 
bezpieczeństwo.

Projekt zakłada dostosowanie terenu, wybudowanie podjazdu dla 
wózków dziecięcych i inwalidzkich do domu dziecka oraz domu 
dziennego pobytu, wymianę zdewastowanej kostki oraz poprawę 
ogrodzenia. W placówce Domu Dziecka planowane jest 
przeprowadzenie bieżących remontów. W ramach dodatkowych 
patroli strażnicy miejscy z Oddziału Prewencji obejmą nadzorem 
rejon w najbliższej okolicy placówki, poprawiając bezpieczeństwo 
mieszkańców osiedla.

Centrum 
Administracyjne 
Pieczy Zastępczej

POZYTYWNA 200000,00 Potwierdzam zasadność złożonego wniosku.
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4 L117 Dom Dziecka ul. Lniana 9 
Schronienie- 
Interwencyjny Dom 
Dziecka, postawmy na 
bezpieczeństwo.

Planowane jest przekształcenie placówki  w Schronienie- 
Interwencyjny Dom Dziecka i zaaranżowanie w jego ramach od 2-4 
mieszkań treningowych. Mieszkania pozwolą na czasowe, 
całodobowe wsparcie przez specjalistów łódzkich rodzin 
zagrożonych utratą dzieci, rodzin będących w kryzysie trudnej 
sytuacji lub rodzin którym oddano ponownie w opiekę dzieci. 
Strażnicy z Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach 
dodatkowych patroli obejmą nadzorem okolicę placówki, 
poprawiając bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i mieszkańców.

Centrum 
Administracyjne 
Pieczy Zastępczej

POZYTYWNA 200000,00 Pozytywna bez zastrzeżeń do składanego wniosku

5 L137 Zakup i montaż paneli 
słonecznych w Pogotowiu 
Opiekuńczym nr 1 przy ul. 
Krokusowej 15/17

Zakup oraz montaż paneli słonecznych na dachu budynku Pogotowia 
Opiekuńczego nr 1.

Centrum 
Administracyjne 
Pieczy Zastępczej

POZYTYWNA 175000,00 Pozytywna ocena bez zastrzeżeń do wniosku

6 L139 Zakup i montaż nowego 
placu zabaw „Frajda” 
wraz z przygotowaniem 
podłoża na terenie 
Pogotowia Opiekuńczego 
nr 1 przy ul. Krokusowej 
15/17

Przygotowanie podłoża do montażu placu zabaw tj. wybranie ziemi 
na głębokość 30cm z terenu wielkości 17.50 X 14.50.Montaż 
gotowych huśtawek: huśtawka potrójna, piaskownica, bujak łabędź, 
zestaw wspinaczkowy z pomostem linowym i pomostem rurowym, 
trap-schodki, koniki, ślizgawka. Zasypanie piaskiem zamontowanego 
placu zabaw.

Centrum 
Administracyjne 
Pieczy Zastępczej

POZYTYWNA 70000,00 Pozytywna opinia bez uwag do złożonego  wniosku.

7 L185 Dajmy radość 2 tysiącom 
dzieci z łódzkich DOMÓW 
DZIECKA I RODZIN 
ZASTĘPCZYCH

W Łodzi w ponad 30 domach dziecka i 800 rodzinach zastępczych 
przebywa aktualnie prawie 2 tysiące dzieci! Najwięcej w Polsce w 
przeliczeniu na ogólną liczbę dzieci w mieście. Dzieci te doznały 
niewyobrażalnych krzywd w formie przemocy fizycznej, psychicznej, 
wykorzystywania seksualnego lub poprzez rażące zaniedbania ich 
rodziców. 
Projekt zakłada sfinansowanie dodatkowych form opieki, terapii i 
zajęć pozaszkolnych dla tych dzieci. Opieki, której dzieci te nie 
zaznały w domu rodzinnym. Terapii, która jest bardzo często 
niezbędna, by dziecko miało szansę na niezależność i samodzielność 
w życiu dorosłym. Zajęć dodatkowych w zakresie edukacji, by 
nadrobić długie lata zaniedbań szkolnych. Wyjazdów i wycieczek, by 
dać im szansę zachwycić się otaczającym światem i obdarować je 
chwilami beztroski i ucieczki od bolesnych doświadczeń. Projekt 
zakłada także działania informacyjne wśród mieszkańców miasta i 
regionu na temat możliwości sprawowanie opieki nad dziećmi w 
formie rodziny adopcyjnej, zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.  

Centrum 
Administracyjne 
Pieczy Zastępczej

POZYTYWNA 183000,00 Realizacja projektu ,,Dajmy radość 2 tysiącom dzieci z łódzkich DOMÓW DZIECKA I RODZIN 
ZASTĘPCZYCH" pozwoli na zaspokojenie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych dzieci do, 
których jest skierowana pomoc. Udział dzieci w planowanych formach wsparcia pozwoli na 
integrację rówieśnicza, wzrost umiejętności interpersonalnych oraz da szanse na podniesienie 
samooceny.
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8 B007BD Monitoring na Osiedlu 
Bałuty-Doły – ETAP II

Celem zadania jest rozbudowa sieci monitoringu na Osiedlu Bałuty 
Doły w ramach etapu II. Monitoring na terenie Osiedla na powstać w 
miejscach znanych policji i straży miejskiej,  uznanych za 
niebezpieczne w których mogą powstawać sytuacje 
prawdopodobnie zagradzające życiu i bezpieczeństwu mieszkańców 
osiedla, tj . - w okolicy sklepów nocnych (monopolowych), przy 
wylotach ulic, terenach rekreacyjnych takich jak place zabaw, 
boiska, skwery, w rejonach szkół  oraz w okolicy placówek 
użyteczności publicznej. Projekt zakłada rozmieszczenie 7 kamer w 7 
punktach, uznawanych za niebezpieczne, wskazanych w załączonym 
do Projektu Wykazie proponowanych punktów kamerowych.  
Kamery podłączone zostaną do sieci Miejskiego Systemu 
Monitoringu.  Zadanie ma na celu zwiększenia zasięgu i poprawy 
stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym stworzenie 
możliwości szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych 
odpowiednim służbom odpowiedzialnym za ratowanie zdrowia, 
życia i mienia.

Straż Miejska NEGATYWNA POZYTYWNA 341000,00 brak możliwości rozbudowy Systemu Monitoringu Miejskiego o dodatkowe kamery / punkty 
kamerowe.

9 P031KR Karolew. Miejski 
monitoring wizyjny.

Celem zadania jest stworzenie sieci monitoringu miejskiego na 
osiedlu Karolew. Projekt zakłada rozmieszczenie 3 kamer 
działających przez całą dobę, w miejscach uznawanych za 
niebezpieczne tj. przy boisku, placu zabaw, niebezpiecznych 
skrzyżowaniach. Lokalizacje: skrzyżowanie ul. Krzemienieckiej i 
Bandurskiego, Zieleniec przy Wileńskiej 57, skrzyżowanie ul. 
Wileńskiej i Retkińskiej. Kamery podłączone zostaną do sieci 
Systemu Monitoringu Miejskiego obsługiwanego przez operatorów 
Straży Miejskiej w Łodzi. Budowa systemu kamer w przestrzeni 
publicznej osiedla Karolew zwiększy poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz pozwoli zapobiec wielu niebezpiecznym 
zdarzeniom.

Straż Miejska NEGATYWNA POZYTYWNA 168500,00 brak możliwości rozbudowy Systemu Monitoringu Miejskiego o dodatkowe kamery / punkty 
kamerowe.

10 P059RS BEZPIECZNE SMULSKO - 
monitoring miejski na 
osiedlu Smulsko

Celem zadania jest stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu 
Smulsko. Projekt zakłada rozmieszczenie 4 kamer (1 punkt 
kamerowy) działających przez całą dobę wraz z podłączeniem do 
systemu monitoringu miejskiego (SMM), w miejscu stwarzającym 
potencjalne zagrożenie dla mieszkańców osiedla w godzinach 
wieczornych i nocnych, obejmującym Skwery Sportowe i Zielone 
Smulsko. Budowa systemu kamer w przestrzeni publicznej osiedla 
Smulsko zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
pozwoli zapobiec próbom dewastacji znajdującego się na tym 
terenie sprzętu rekreacyjno-sportowego zainstalowanego w 
poprzednich edycjach BO.

Straż Miejska NEGATYWNA POZYTYWNA 140000,00 brak możliwości rozbudowy Systemu Monitoringu Miejskiego o dodatkowe kamery / punkty 
kamerowe.

11 P048KO ZAINSTALOWANIE 3 
KAMER MONITORINGU 
NA OSIEDLU KOZINY -  3 
ETAP.

Zainstalowanie i podłączenie do miejskiego monitoringu 3 kamer dla 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Kozin. Kamery na 

  skrzyżowaniu:  1)Srebrzyńska-Kasprzaka 2)Długosza-Kasprzaka 
 3)Drewnowska-Kasprzaka 

Straż Miejska NEGATYWNA 168500,00 brak możliwości rozbudowy Systemu Monitoringu Miejskiego o dodatkowe kamery / punkty 
kamerowe.

12 G105NN Postawmy na 
bezpieczeństwo- osiedle 
Nad Nerem

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych 
patroli będzie dbał o zabezpieczenie ładu i porządku publicznego. 
Prewencja osiedla wyeliminuje dewastacje mienia oraz wybryki 
chuligańskie

Straż Miejska POZYTYWNA NEGATYWNA 35000,00 Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności ochrona ładu  i porządku w miejscach 
publicznych, możliwość skierowania w rejon osiedla Nad Nerem dodatkowych patroli  Straży 
Miejskiej w Łodzi z pewnością jest wyjściem naprzeciw postulatom i oczekiwaniom  
mieszkańców  Łodzi. Większa ilość patroli w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo na 
terenie osiedla.
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13 P049MM Postawmy na 
bezpieczeństwo-osiedle 
Józefa Montwiłła-
Mireckiego

Głównym zadaniem Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w ramach 
dodatkowych patroli będzie zwalczenie nielegalnego graffiti na 
elewacjach budynków oraz dbanie o ład i porządek publiczny na 
terenie osiedla.

Straż Miejska POZYTYWNA NEGATYWNA 40000,00 Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności ochrona ładu i porządku w miejscach 
publicznych.  Możliwość skierowania w rejon osiedla Józefa Montwiłła-Mireckiego  
dodatkowych patroli Straży Miejskiej w Łodzi z pewnością jest wyjściem naprzeciw postulatom 
i oczekiwaniom mieszkańców Łodzi. Dodatkowe patrole w znacznym stopniu poprawią 
bezpieczeństwo na terenie wskazanego osiedla.Głównym zadaniem Oddziału Prewencji Straży 
Miejskiej w ramach dodatkowych patroli będzie zwalczenie nielegalnego graffiti na elewacjach 
budynków oraz dbanie o ład i porządek publiczny na terenie osiedla.

14 B030LA Postawmy na 
bezpieczeństwo - 
Łagiewniki

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych 
patroli będzie patrolować osiedle Łagiewniki przez co doprowadzi do 
poprawy bezpieczeństwa oraz zniweluje akty wandalizmu. 
Dodatkowo w godzinach nocnych przy użyciu fotopułapek i 
noktowizora nie dopuszczą do powstawania dzikich wysypisk śmieci.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 50000,00 Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności ochrona ładu  i porządku w miejscach 
publicznych, możliwość skierowania w rejon osiedla Łagiewniki dodatkowych patroli Oddziału 
Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi z pewnością jest wyjściem naprzeciw postulatom i 
oczekiwaniom  mieszkańców  Łodzi. Większa ilość patroli w znacznym stopniu poprawi 
bezpieczeństwo.

15 B045TW Strażnik bliżej nas - czysty 
i bezpieczny Teofilów

Celem projektu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa u 
mieszkańców osiedla Teofilów poprzez kierowanie dodatkowych 
patroli, których głównym zadaniem będzie kontrola ładu i porządku 
publicznego ze szczególnym uwzględnieniem rejonu placówek 
oświatowych (szkoły, przedszkola), placów zabaw, boisk 
wielofunkcyjnych (Orliki), skwerów zielonych oraz innych lokalizacji, 
w których najczęściej dochodzi do wykroczeń porządkowych, takich 
jak np. spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, czy dewastacja 
elewacji budynków poprzez nanoszenie wulgarnych napisów. 
Zadaniem patroli będzie również kontrola stanu porządkowego, a w 
tym podejmowanie działań nakierowanych na likwidację 
nielegalnych wysypisk śmieci, a także zapobieganie ich powstawaniu 
w szczególności poprzez montaż urządzeń rejestrujących (tzw. 
fotopułapek) oraz kontrole prewencyjne miejsc najczęściej 
zanieczyszczanych.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Teren Osiedla Teofilów – Wielkopolska - jak wynika z analizy  zgłaszanych interwencji, a także 
wniosków wpływających do Oddziału Bałuty - jest obszarem wymagającym większego 
zaangażowania służb odpowiedzialnych za porządek publiczny w szczególności w rejonie szkół, 
placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych (ORLIKI), czy skwerów zielonych, gdzie najczęściej 
zgłaszane są problemy związane głównie ze spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym, 
ale także zakłócaniem spokoju przez gromadzące się grupy osób, używaniem wulgarnego 
słownictwa, czy też korzystaniem z istniejącej infrastruktury w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem, co często prowadzi do jej niszczenia. Innym zgłaszanym problemem są 
dewastacje elewacji budynków wskutek nanoszenia na nich napisów  i rysunków nierzadko 
wulgarnych lub o zabarwieniu rasistowskim. I wreszcie ostatnią kwestią , która przewija się w 
zgłoszeniach jest problem zaśmiecania przestrzeni publicznej, często prowadzący do 
powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, gdzie można znaleźć m. in. opony i inne części 
samochodowe, stare meble, czy też zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Środki finansowe 
przewidziane w ramach projektu pozwolą na skierowanie do służby znacznej liczby 
dodatkowych patroli, których zadaniem będzie wyłącznie dbanie o należyty ład i porządek 
publiczny poprzez podejmowanie działań nakierowanych na sukcesywne ograniczanie, a w 
konsekwencji likwidację zjawisk negatywnie oddziałujących na poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Reasumując należy zauważyć, że środki pochodzące z opiniowanego projektu 
bez wątpienia przyczynią się do zdecydowanego zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej 
operujących na terenie Osiedla Teofilów - Wielkopolska, co bez wątpienia będzie miało 
pozytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a jednocześnie nie odbije się 
negatywnie na zaangażowaniu Straży Miejskiej w realizację pozostałych spoczywających na tej 
formacji zadań.

16 G079CD Dodatkowe patrole 
Straży Miejskiej na 
terenie Osiedla Chojny-
Dąbrowa

Dodatkowe patrole Straży Miejskiej na terenie Osiedla Chojny-
Dąbrowa mające na celu ochronę spokoju i porządku w miejscach 
publicznych co wpływa na poprawę wizerunku Miasta, jego estetykę 
i bezpieczeństwa mieszkańców.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 40000,00 Skierowanie dodatkowych patroli Straży Miejskiej w ramach służby ponadnormatywnej do 
patrolowania zawężonego terenu osiedla Chojny-Dąbrowa w istotny sposób przyczyni się do 
poprawy porządku i bezpieczeństwa na tym terenie. Zadaniem dodatkowych patroli będzie 
dbanie o ład i porządek publiczny na wyznaczonym terenie, a ograniczony teren patrolowania 
pozwoli skrócić czas realizacji i skuteczność podejmowanych tam interwencji.
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17 L058 Łódź bez Smogu W celu poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej 
emisji strażnicy z Sekcji Ekologicznej Straży Miejskiej prowadzą 
systematyczne kontrole termicznego przekształcania odpadów w 
instalacjach grzewczych poza spalarnią lub współspalarnią odpadów 
określone w ustawie o odpadach oraz egzekwują zapisy Uchwały 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Sekcję Ekologiczną 
tworzą strażnicy, których nadrzędnym zadaniem jest dbanie o czyste 
powietrze w Łodzi w związku z czym podczas realizacji wskazanych 
kontroli informują, edukują i uświadamiają mieszkańców w 
przedmiotowym zakresie.  Strażnicy z Sekcji Ekologicznej Straży 
Miejskiej pełnią służebną rolę wobec społeczności lokalnej. 
Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając potrzeby i 
zadowolenie mieszkańców co za tym idzie wywiązywanie się z 
realizacji interwencji zasadnym jest doposażenie strażników z Sekcji 
Ekologicznej w niezbędne narzędzia, profesjonalne szkolenia oraz 
zintensyfikowanie działań w okresie wzmożonego zagrożenia 
smogowego.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 130000,00 W celu poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji strażnicy z Sekcji 
Ekologicznej Straży Miejskiej prowadzą systematyczne kontrole termicznego przekształcania 
odpadów w instalacjach grzewczych poza spalarnią lub współspalarnią opadów określone w 
Ustawie o odpadach oraz egzekwują zapisy Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w 
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Sekcję ekologiczną tworzą 
strażnicy, których nadrzędnym zadaniem jest dbanie o czyste powietrze w Łodzi w związku z 
czym podczas realizacji wskazanych kontroli informuję, edukują i uświadamiają mieszkańców 
w przedmiotowym zakresie. Strażnicy z Sekcji Ekologicznej Straży Miejskiej pełnią służebną 
rolę wobec społeczności lokalnej. Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając potrzeby i 
zadowolenie mieszkańców co za tym idzie wywiązywanie się z realizacji interwencji zasadnym 
jest doposażenie strażników z Sekcji Ekologicznej w niezbędne narzędzia, zorganizowanie 
profesjonalnych szkoleń oraz zintensyfikowanie prowadzonych działań przede wszystkim w 
okresie wzmożonego zagrożenia smogowego.

18 L187 Koniec z rozjeżdżaniem 
Lasu Łagiewnickiego

Sekcja Konna Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych 
patroli będzie patrolować Las Łagiewnicki oraz "Arturówek", 
zwracając uwagę na notoryczne wjazdy aut do lasu. Zwiększona ilość 
patroli nie dopuści do zaśmiecania lasu, rozpalania ognisk, niszczenia 
zieleni oraz nielegalnej wycinki drzew czy kłusownictwa. Patrole 
konne stanowią szybki i ekologiczny środek transportu odpowiednio 
oddziałując na odwiedzających nasze płuca Łodzi.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 27000,00 Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności ochrona ładu  i porządku w miejscach 
publicznych, możliwość skierowania w rejon Lasu Łagiewnickiego dodatkowych patroli Sekcji 
Konnej Straży Miejskiej w Łodzi z pewnością jest wyjściem naprzeciw postulatom i 
oczekiwaniom  mieszkańców  Łodzi. Większa ilość patroli w znacznym stopniu poprawi 
bezpieczeństwo, pozwoli zapobiec niszczeniu zieleni czy kłusownictwu, jak i również przyczyni 
się do zmniejszenia nieuprawnionych wjazdów pojazdów do lasu.

19 W054NO Postawmy na 
bezpieczeństwo - osiedle 
Nowosolna

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych 
patroli będzie dbał o zabezpieczenie ładu i porządku publicznego. 
Prewencja w rejonie osiedla Nowosolna wyeliminują dewastację 
mienia oraz wybryki chuligańskie.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 40000,00 Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności ochrona ładu  i porządku w miejscach 
publicznych, możliwość skierowania w rejon osiedla Nowosolna dodatkowych patroli  Straży 
Miejskiej w Łodzi z pewnością jest wyjściem naprzeciw postulatom i oczekiwaniom  
mieszkańców  Łodzi. Większa ilość patroli w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo na 
terenie osiedla.

20 W053NR Postawmy na 
bezpieczeństwo - osiedle 
nr. 33

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych 
patroli przy użyciu fotopułapek i noktowizora wyeliminują 
wyrzucanie  na tereny osiedla śmieci, gruzu, gabarytów.

Straż Miejska POZYTYWNA 100000,00 Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności ochrona ładu  i porządku w miejscach 
publicznych, możliwość skierowania w rejon osiedla nr. 33 dodatkowych patroli  Straży 
Miejskiej w Łodzi z pewnością jest wyjściem naprzeciw postulatom i oczekiwaniom  
mieszkańców  Łodzi. Większa ilość patroli w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo na 
terenie osiedla.

21 W076OJ Każde dziecko Ci to 
powie, że bezpiecznie jest 
na Janowie i Olechowie.

Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu w godzinach popołudniowych 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca przebywania dzieci tj.: 
tereny rekreacyjne, rejony placów, Orlików  poprzez skierowanie 
patrolu Straży Miejskiej w ramach służb ponadnormatywnych. Do 
zadań ww. patrolu będzie m.in. dbanie o ład i porządek publiczny na 
terenie osiedla oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk 
śmieci, m. in. przy użyciu "fotopułapki".

Straż Miejska POZYTYWNA 80000,00 Skierowanie dodatkowych patroli Straży Miejskiej w ramach służb ponadnormatywnych do 
patrolowania tylko i wyłącznie osiedla Olechów- Janów w istotny sposób wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców. Zadaniem patrolu będzie zapewnienie ładu i porządku 
publicznego a także dbanie o czystość na terenie osiedla. Operowanie patrolu jedynie na 
obszarze Olechowa i Janowa znacznie skróci czas realizacji interwencji zgłaszanych przez 
mieszkańców osiedla, z uwagi na brak konieczności dalekich dojazdów

Strona 5 z 47



Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023
na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 17 sierpnia 2022 roku

22 P082MM Przywróćmy pamięć o 
schronach na Osiedlu 
Montwiłła-Mireckiego

Celem projektu jest przywrócenie pamięci o schronach, 
ulokowanych na terenie Osiedla Montwiłła-Mireckiego.
Schrony na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego powstały w  okresie II 
wojny światowej i stanowią ważny element historycznego 
dziedzictwa lokalnego. Projekt ma za zadanie  wskazanie obecności 
dwóch z nich, zlokalizowanych przy skrzyżowaniach: ulic Perla i 
Praussa oraz Al. Unii Lubelskiej z ul. Srebrzyńską. Koncepcja  
przewiduje również udostępnienie Mieszkańcom Łodzi (jak również 
wszystkim osobom odwiedzającym Osiedle), szczegółowych 
informacji dotyczących w.w. schronów. Dodatkowo, w wybranej 
lokalizacji na Osiedlu, planujemy odtworzyć oznaczenia schronów 
przeciwlotniczych typu LSR. Obok odrestaurowanych napisów 
zostanie zamieszczona tabliczka informacyjna, objaśniająca 
znaczenie symbolu oraz jego historyczny kontekst. Tablice 
informujące o schronach, stanowiłby kolejny punkt, na trasie szlaku 
łódzkich schronów i fortyfikacji. Projekt przyczyni się nie tylko do 
zabezpieczenia bezcennego dziedzictwa historycznego Osiedla 
(również – w skali miasta), ale dodatkowo - będzie wspierać 
realizację różnorodnych celów edukacyjnych.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

NEGATYWNA NEGATYWNA 6000,00 Z opinii Radcy Prawnego UMŁ wynika, że dbałość o obiekty ochronne spoczywa na podmiotach 
mających prawa do nieruchomości na których są one posadowione.
Na obecną chwilę brak jest podstaw prawnych i aktów wykonawczych do realizacji projektu

23 G081WI Wsparcie dla psich 
ratowników - dron dla 
Grupy Poszukiwawczej 
OSP GRS Łódź - 
Jędrzejów.

Wsparcie dla psich ratowników - dron dla Grupy Poszukiwawczej  * 
Zakup profesjonalnego drona z kamerą termowizyjną do 
prowadzenia akcji poszukiwawczych.  * Zakup pojazdu terenowego 
UTV przystosowanego do przewozu ratowników, psów ratowniczych 
oraz obsługi drona.  Wyposażenie jednostki w drona z kamerą 
termowizyjną zwiększy skuteczność poszukiwań i bezpieczeństwo 
ratowników. Umożliwi szybkie i bezpieczne przeszukiwanie dużych, 
trudno dostępnych lub niebezpiecznych obszarów. Zakup pojazdu 
terenowego UTV umożliwi transport zespołu ratowniczego z dronem 
lub psem, transport sprzętu medycznego oraz ewakuację 
poszkodowanego.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

NEGATYWNA POZYTYWNA 280000,00 Projekt jest niezgodny §1 pkt 8 i §2 ust. 2 pkt. 9 uchwały Nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W 
ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

24 L019 Podnośnik dla Straży 
Pożarnej- Wyższy poziom 
bezpieczeństwa dla 
mieszkańców! Zakup 
specjalistycznego pojazdu 
ratowniczego

Projekt zakłada zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego z 
podnośnikiem koszowym dla jednostki OSP Łódź-Wiskitno. Pojazd 
ten wykorzystywany będzie na terenie całego miasta, m.in. podczas 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz usuwaniu skutków 
wichur. Pozyskanie takiego pojazdu umożliwi szybsze niesienie 
pomocy mieszkańcom, którzy będą jej potrzebowali.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

NEGATYWNA POZYTYWNA 600000,00 Projekt niemożliwy do realizacji w ramach jednego roku budżetowego.

25 L079 Na straży miasta Łodzi i 
Lasu Łagiewnickiego - 
zakup ciężkiego 
samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP 
Łagiewniki

Celem zadania jest zakup nowoczesnego, ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z 6 osobową kabiną oraz zbiornikiem 
wodnym o pojemności min. 5000 L.  OSP Łagiewniki będąca w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym co roku uczestniczy w 
kilkudziesięciu zdarzeniach na terenie miasta Łodzi niosąc pomoc 
jego mieszkańcom podczas pożarów, wypadków czy 
niebezpiecznych zdarzeń atmosferycznych, co czyni z niej jedną z 
najaktywniejszych jednostek OSP na terenie Łodzi. Auto zastąpiłoby 
wyeksploatowany pojazd Mercedes Unimog z 1979 r. Ponadto auto 
stanowiłoby zabezpieczenie lasu Łagiewnickiego, będącego jednym z 
największych kompleksów leśnych w obrębie miasta.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

NEGATYWNA POZYTYWNA 1475000,00 Zakup niemożliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
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26 L021 WYKONANIE 
PRZEGLĄDÓW I SPISU 
SCHRONÓW, BUNKRÓW 
ITP. NA TERENIE ŁODZI I 
PODANIE DO PUBLICZNEJ 
WIADOMOŚCI I RAD 
OSIEDLI MIEJSC ICH 
USYTUOWANIA

Wykonanie przeglądów i zlecenie ewentualnych napraw oraz 
sporządzenie spisu istniejących schronów, bunkrów itp. Przesłanie 
spisu miejsc ich usytuowania do Rad Osiedli i ogłoszenia w środkach 
masowego przekazu oraz telewizji regionalnych. Załączam 3 zdjęcia 
poglądowe w jakim stanie są obecne schrony.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

NEGATYWNA 25000,00 Na obecną chwilę brak jest podstaw prawnych i aktów wykonawczych do realizacji projektu.

27 L173 POMÓŻ NAM SPRAWNIEJ 
RATOWAĆ - NOWY WÓZ 
STRAŻACKI DLA OSP 
ŁÓDŹ-SIKAWA 
GWARANCJĄ 
BEZPIECZEŃSTWA

Projekt zakłada zakup fabrycznie nowego uterenowionego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
Łódź-Sikawa.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

NEGATYWNA 1350000,00 Brak możliwości realizacji w ramach jednego roku budżetowego.

28 L174 Zakup ciężkiego 
samochodu ratowniczo-
gaśniczego wraz z 
wyposażeniem dla OSP 
Łódź-Wiączyń

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 
mieszkańców Łodzi, uzasadniony jest zakup ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Wiączyń wraz z wyposażaniem. 
Dynamiczny rozwój zachodniej części miasta, w szczególności  
powstawanie i rozwój osiedli mieszkaniowych, budowa centrów 
logistycznych w okolicach autostrady A1, planowana budowa kolei 
szybkich prędkości oraz obwodnicy Brzezin, w dalszej perspektywie 
będą wymagały zwiększenia możliwości operacyjnych jednostki. 
Obecnie OSP Łódź-Wiączyń do prowadzenia akcji wykorzystuje mały 
samochód ratowniczy GLBM który, biorąc pod uwagę przyspieszoną 
transformację okolic jednostki, nie będzie w stanie zapewnić 
mieszkańcom należytego bezpieczeństwa. Nowy samochód będzie 
wyposażony m.in. w zbiornik na wodę o pojemności ponad 5000 
litrów, 500-litrowy zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę, 
system z linią szybkiego natarcia do podawania wody i piany, a także 
działko wodno-pianowe oraz maszt oświetleniowy. Mając na 
uwadze powyższe, pozyskanie nowego  ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego w znacznym stopniu zwiększy gotowość 
operacyjną jednostki, zwiększy możliwości do prowadzenia 
samodzielnych działań, skróci czas dojazdu do zdarzeń, a tym samym 
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców na terenie całego miasta 
Łódź.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

NEGATYWNA 1500000,00 Z doświadczenia wynikającego z realizacji B.O. na lata 2021/2022 stwierdzam, że nie jest 
możliwa realizacja zadania w ciągu jednego roku w związku z utrudnieniami dostępności 
podwozi oraz elektroniki. Ponadto samochód  typu GCBA nie zmieści się w bramie garażowej 
jak i na długość w garażu. Przebudowa budynku obecnej strażnicy pod kątem garażu dla 
samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego - spełniającego wymogi dla tego typu obiektu, 
utwardzenie terenu przed strażnicą, wycinka drzew na placu jednostki,  szacowny koszt 900 
000, 00 zł.

29 P046KO WYKONANIE 
PRZEGLĄDÓW I SPISU 
SCHRONÓW, BUNKRÓW 
ITP. NA TERENIE OSIEDLA 
KOZINY I PODANIE 
MIEJSC ICH 
USYTUOWANIA DO 
PUBLICZNEJ 
WIADOMOŚCI I DO RADY 
OSIEDLA KOZINY

Wykonanie przeglądów i zlecenie ewentualnych napraw oraz 
sporządzenie spisu istniejących schronów, bunkrów itp. Przesłanie 
spisu miejsc ich usytuowania do Rady Osiedla Koziny i ogłoszenie w 
środkach masowego przekazu jak i miejscowej telewizji. Załączam 
zdjęcia schronów przy ul. Wierzbowej przy Jaracza i Tramwajowej 
przy Narutowicza. Są one w takim stanie jak widać na zdjęciach.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

NEGATYWNA 10000,00 Na obecną chwilę brak jest podstaw prawnych i aktów wykonawczych do realizacji projektu.

30 P106ZL Wyposażenie OSP Nowe 
Złotno w sprzęt 
ratownictwa 
technicznego i 
medycznego do zdarzeń z 
dużą liczbą 
poszkodowanych

Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Złotno w 
sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego o charakterze 
zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Pozyskany sprzęt będzie 
wykorzystywany do celów ratunkowych w zdarzeniach masowych.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

POZYTYWNA NEGATYWNA 100000,00 Doposażenie posiadanych przez jednostkę samochodów ratowniczo-gaśniczych.
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31 B079BZ Doposażenia jednostki 
OSP ŁÓDŹ-MIKOŁAJEW

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez rozbudowę i modernizacje monitoringu znajdującego się na 
budynku strażnicy przy ul. Plonowej 18. Dodatkowo zostanie 
zakupiony sprzęt ochronny osobistej strażaka oraz niezbędny sprzęt 
do  prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

POZYTYWNA POZYTYWNA 200000,00 Rozbudowa i modernizacja monitoringu znajdującego się na budynku strażnicy przy ul. 
Plonowej 18  zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, a zakup dodatkowego sprzętu do działań 
ratowniczo-gaśniczych zapewni druhom ochronę zdrowia i życia podczas działań w trudnych 
warunkach.

32 B095LA Szkolimy i ratujemy - 
doposażenie jednostki 
OSP Łagiewniki

Projekt polega na zakupie sprzętu ratowniczego w postaci 
zanurzeniowych pomp elektrycznych wysokiej wydajności, lekkich 
pilarek do cięcia drzew oraz węży tłocznych. Sprzęt wykorzystywany 
będzie podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta 
Łodzi. Ponadto w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt 
sportowy oraz armatura w postaci: zbiornika brezentowego 2500 L, 
smoka ssawnego, węży ssawnych, węży tłocznych, rozdzielacza oraz 
prądownic. Armatura sportowa wykorzystywana będzie podczas 
zajęć szkoleniowych z młodzieżową drużyną pożarniczą, szkoleń 
druhów czy pogadanek edukacyjnych w placówkach oświatowych, 
prowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łodzi-
Łagiewnikach.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa

POZYTYWNA POZYTYWNA 60000,00 Zakupiony sprzęt pozwoli na efektywniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie działań ratowniczo-
gaśniczych/ Zakupiona armatura pozwoli na skuteczniejsze przeprowadzanie szkoleń, zajęć 
edukacyjnych z młodzieżową drużyną  pożarniczą czy pogadanek edukacyjnych w placówkach 
oświatowych.

33 L002 Profilaktyka 40+ dla 
Łodzian -  stworzenie 
poradnika “serwisowego” 
z rekomendowanymi 
badaniami okresowymi, 
szczepieniami itp. 
zawierający miejsce na 
przeglądy do zrobienia

Opracowanie poradnika “serwisowego” z rekomendowanymi 
badaniami okresowymi, szczepieniami itp. zawierający miejsce na 
przeglądy do zrobienia. Chodzi o to aby z własnym zdrowiem 
obchodzić się jak z ukochanym samochodem – systematycznie robić 
przeglądy, naprawiać i chronić przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznym.  W poradniku będą zalecenia powinny się znaleźć 
zalecenia np.  wspólne dla kobiet i mężczyzn, przykładowo.  - 
coroczna wizyta kontrolna u dentysty - coroczne badanie krwi, 
moczu (na co zwrócić uwagę, jakie badania) - kolonoskopia w 
odpowiednim wieku  - szczepienia na krztusiec Dla kobiet: - wizyta u 
ginekologa -> badanie piersi – mammografia USG - geriatra itd.  Dla 
mężczyzn - wizyta u urologa itd. Oraz miejsce na odhaczenie, czy i co 
się zrobiło.  Poradnik ma uświadamiać, co należy zrobić i ma cel 
profilaktyczny

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

NEGATYWNA POZYTYWNA 150000,00 Wydział Zdrowia i Społecznych nie rekomenduje projektu nr L002 pn. „Profilaktyka 40+ dla 
Łodzian - stworzenie poradnika “serwisowego”. Sama idea dbałości o zdrowie i poprawiania 
świadomości zdrowotnej mieszkańców jest oczywiście pozytywna, jednak w ocenie Wydziału 
realizacja takiego projektu będzie niecelowa ze względu na kryteria gospodarności, 
efektywności i celowości. Projekt zakłada w istocie stworzenie zestawienia rekomendowanych 
okresowych badań profilaktycznych oraz wydrukowanie 10 tys. książeczek samokontroli za 
łączną cenę 150.000,00 zł. W ocenie Wydziału zlecenie takiego zadania naruszałaby zasadę art. 
44 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów.  O negatywnej opinii Wydziału zadecydowały następujące okoliczności: 1) 
wysoki nakłady na projektu w stosunku do planowanych do uzyskania rezultatów – 
opracowanie i wydrukowanie 10 tys. książeczek samokontroli badań profilaktycznych za 
150.000,00 zł, 2) istnieją i są dostępne dla mieszkańców różnego rodzaju zestawienia 
rekomendowanych badań profilaktycznych, czy też dzienniki samokontroli wydawane przez 
Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy też podmioty lecznicze i firmy 
farmaceutyczne.

34 S028KA Śródmiejski Patrol 
Ratowniczy; Osiedle 
Śródmieście-Katedralna

Proponuję dwuosobowe patrole rowerowe ratowników po ulicach 
Śródmieścia. Obecność ratowników na rowerach elektrycznych 
zagwarantuje podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez sprawne i 
szybkie udzielanie pierwszej pomocy mieszkańcom naszego miasta. 
Wykorzystanie rowerów w pracy ratowników zapewni możliwość 
przewiezienia niezbędnego sprzętu medycznego, m.in. środków 
opatrunkowych.  Śródmiejskie patrole medyczne powinny zostać 
zadysponowane w okresie od maja do września przez wszystkie dni 
tygodnia.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

NEGATYWNA POZYTYWNA 243270,00 Wydział Zdrowia i Społecznych nie rekomenduje projektu nr S028KA pn. „Śródmiejski Patrol 
Ratowniczy” – zadanie jest niecelowe ze względu na kryteria gospodarności, efektywności i 
celowości, których w naszej ocenie projekt nie spełnia. Projekt zgłoszono jako zadanie 
osiedlowe, powinien więc być realizowany na terenie osiedla Śródmieście-Katedralna – w tym 
kontekście przeznaczenie kwoty 243.270,00 zł na całodobowe patrole rowerowe ratowników 
medycznych na tym terenie w okresie letnim wydaje się niecelowe. Ponadto o negatywnej 
opinii Wydziału zadecydowały następujące okoliczności,: 1) zadania z zakresu ratownictwa 
medycznego nie należą do zadań własnych gminy/powiatu, 2) cele, którym ma służyć projekt 
są zabezpieczane przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi, więc wydaje 
się, że efektywność wykorzystania patroli byłaby niewielka, 3) kosztorys zadania jest niepełny - 
nie uwzględnia kosztu wynajmu/ew. zakupu rowerów elektrycznych, w które mają być 
wyposażone patrole. W ocenie tut. Wydziału realizacja projektu naruszałaby zasadę art. 44 
ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 
Projekt jest bardzo drogi biorąc pod uwagę planowane nakłady finansowe w stosunku do 
planowanych do uzyskania rezultatów.
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35 L152 Rower elektryczny 
zamiast samochodu- 
dofinansowanie do 
zakupu roweru 
elektrycznego dla Łodzian

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego systemu grantów 
dofinansowujących zakup rowerów elektrycznych. System polega na 
tym, iż na wzór innych miast możliwe jest dla wszystkich łodzian 
ubieganie się o zwrot do 50% kosztów poniesionych w danym roku 
na zakup roweru elektrycznego, poświadczone odpowiednimi 
dokumentami. Program uwzględnia kolejność zgłoszeń - środki są 
rozdysponowane do wyczerpania puli na dany rok.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

NEGATYWNA 195000,00 W opinii WZiSS każda inicjatywa zmierzająca do ograniczenia szkodliwych emisji jest godna 
poparcia. Opiniujący zwraca jednak przede wszystkim uwagę na to, że projekt ma ograniczony 
zakres dostępności. Ponadto w opinii Wydziału większy wpływ na zdrowie mieszkańców 
miałoby korzystanie z rowerów klasycznych. Projekt jest wzorowany na programie przyjętym 
uchwałą Rady Miejskiej w Gdyni z czerwca br. Z informacji UM Gdynia wynika, że w badaniach 
ankietowych beneficjenci projektu w większości deklarowali korzystanie z roweru 
elektrycznego do celów rekreacyjnych.

36 L149 "Wileńska" bez barier. W ramach projektu planowana jest przebudowa rejestracji ( 
poszerzenie i obniżenie lady rejestracyjnej, przebudowa 
pomieszczenia w celu zwiększenia funkcjonalności), drzwi 
wejściowych ( montaż drzwi automatycznych, dostosowanie 
podjazdów zgodnie wymogami programu Dostępność Plus), 
korytarzy ( zakup siedzisk do poczekalni w celu poprawy komfortu 
osób oczekujących na poradę, przemalowanie ścian i drzwi w 
kolorach kontrastowych, zakup odpowiednich oznaczeń do 
gabinetów oraz planów tyflograficznych) oraz toalet ( odświeżenie i 
wyposażenie w akcesoria ułatwiające korzystanie osobom 
niepełnosprawnym) w celu likwidacji barier architektonicznych i 
umożliwienia łatwego i bezpiecznego dostępu do świadczeń 
medycznych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Z 
przychodni mogą korzystać mieszkańcy Łodzi będący w grupie 
interesariuszy tego projektu, nie tylko tego osiedla a jego realizacja 
ma na celu zwiększenie dostępności obiektu oraz usług dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Zgłoszone zadanie spełnia zasadę 
ogólnodostępności projektu oraz inne zasady opisane w Załączniku 
do Uchwały nr XL/1256/21.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA POZYTYWNA 700000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu jest zlikwidowanie barier 
architektonicznych w Przychodni Rejonowej nr 35 i umożliwienie łatwego oraz bezpiecznego 
dostępu do świadczeń medycznych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

37 L154 Centrum Ginekologiczne 
"Wileńska", przy ul. 
Wileńska 25, Miejskie 
Centrum Medyczne 
"Polesie" w Łodź

Projekt zakłada stworzenie Centrum Ginekologicznego “Wileńska” 
tj.  modernizację istniejącej już  poradni ginekologicznej oraz 
gabinetu położnej, a także rozbudowanie jej o nowe komórki takie 
jak fizjoterapia uroginekologiczna i szkoła rodzenia. Nadrzędnym 
celem projektu jest dostosowanie  Centrum do potrzeb każdego, w 
myśl programu Dostępność Plus. Nieodzownym elementem 
projektu, jest jego dostępność dla wszystkich mieszkańców Łodzi.  
Stworzenie gabinetu fizjoterapii uroginekologicznej to odpowiedź na 
oczekiwania pacjentek. Mimo, iż fizjoterapia uroginekologiczna jest 
stosunkowo nową dziedziną fizjoterapii, to właśnie schorzenia 
uroginekologiczne są jednymi z najczęstszych przewlekłych chorób 
kobiecych. W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe 
zainteresowanie tą dziedziną fizjoterapii, co skutkuje bardzo długim 
okresem oczekiwania na wizytę, dlatego Miejskie Centrum 
Medyczne “Polesie” chce wyjść naprzeciw potrzebom kobiet (oraz 
często również mężczyzn) i zaproponować w ramach swojej oferty 
kompleksową terapię zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla 
pacjentów z problemami uroginekologicznymi, takimi jak: 
nietrzymanie moczu (stolca), obniżenie narządów rodnych, terapii 
przed i po zabiegach operacyjnych w obrębie miednicy, opiece w 
okresie przed i poporodowych oraz nieprawidłowe napięcie w 
obrębie mięśni dna miednicy.  Poradnia będzie czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00. Z przychodni będą 
mogli korzystać mieszkańcy Łodzi (...)

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA POZYTYWNA 850000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu jest modernizacja oraz zakup 
wyposażenia do istniejącej już przychodni ginekologicznej i gabinetu położnej oraz poszerzenie 
zakresu świadczonych przez nią usług.  Nadrzędnym celem projektu jest dostosowanie 
Centrum do potrzeb każdego Mieszkańca Miasta. Przeprowadzone prace poprawią stan 
sanitarno - higieniczny poradni. Ponadto roboty podniosą atrakcyjność wizualną placówki oraz 
poszerzą zakres świadczonych w niej usług .
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38 P105ZL MiniUNIWERSYTET 
Trzeciego Wieku na 
Złotnie -  warsztaty 
naukowe dla Seniorów z 
Osiedla

Projekt skierowany do osób zamieszkujących Osiedle Złotno, w 
szczególności Seniorów, chcących poszerzać i doskonalić swoją 
wiedzę w formie zajęć na tzw. Miniuniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Projekt zakłada przeprowadzenie dziesięciu wykładów w formie 
prelekcji prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców 
z obszaru nauk charakterystycznych dla tych poruszanych na tego 
rodzaju uniwersytetach, tj. zajęć z zakresu ekologii, profilaktyki 
zdrowotnej, literatury, plastyki i malarstwa, nowych technologii, 
historii, kulturoznawstwa, nauk społecznych, turystyki. Zajęcia będą 
odbywać się przez 5 kolejnych tygodni w dwóch semestrach 
oddzielonych przerwą wakacyjną. Miejscem odbywania wykładów 
przez Studentów może być siedziba Rady Osiedla, biblioteka 
miejska, siedziba straży pożarnej lub jedna z placówek edukacyjnych 
na Osiedlu.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.

39 P109KR MiniUNIWERSYTET 
Trzeciego Wieku na 
Karolewie - warsztaty 
naukowe dla Seniorów z 
osiedla.

Projekt skierowany do osób zamieszkujących Osiedle Karolew-
Retkinia-Wschód, w szczególności Seniorów, chcących poszerzać i 
doskonalić swoją wiedzę w formie zajęć na tzw. Miniuniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Projekt zakłada przeprowadzenie dziesięciu 
wykładów w formie prelekcji prowadzonych przez wykwalifikowaną 
kadrę wykładowców z obszaru nauk charakterystycznych dla tych 
poruszanych na tego rodzaju uniwersytetach, tj. zajęć z zakresu 
ekologii, profilaktyki zdrowotnej, literatury, plastyki i malarstwa, 
nowych technologii, historii, kulturoznawstwa, nauk społecznych, 
turystyki. Zajęcia będą odbywać się przez 5 kolejnych tygodni w 
dwóch semestrach oddzielonych przerwą wakacyjną. Miejscem 
odbywania wykładów przez Studentów może być siedziba Rady 
Osiedla, biblioteka miejska lub jedna z placówek edukacyjnych na 
Osiedlu.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.

40 P117RS MiniUNIWERSYTET 
Trzeciego Wieku na 
Smulsku - warsztaty 
naukowe dla Seniorów z 
Osiedla.

Projekt skierowany do osób zamieszkujących Osiedle Retkinia-
Zachód-Smulsko, w szczególności Seniorów, chcących poszerzać i 
doskonalić swoją wiedzę w formie zajęć na tzw. Miniuniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Projekt zakłada przeprowadzenie dziesięciu 
wykładów w formie prelekcji prowadzonych przez wykwalifikowaną 
kadrę wykładowców z obszaru nauk charakterystycznych dla tych 
poruszanych na tego rodzaju uniwersytetach, tj. zajęć z zakresu 
ekologii, profilaktyki zdrowotnej, literatury, plastyki i malarstwa, 
nowych technologii, historii, kulturoznawstwa, nauk społecznych, 
turystyki. Zajęcia będą odbywać się przez 5 kolejnych tygodni w 
dwóch semestrach oddzielonych przerwą wakacyjną. Miejscem 
odbywania wykładów przez Studentów może być siedziba Rady 
Osiedla, biblioteka miejska lub jedna z placówek edukacyjnych na 
Osiedlu.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.
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41 P118MM MiniUniwersytet 
Trzeciego Wieku na 
Osiedlu Mireckiego - 
warsztaty naukowe dla 
seniorów z Osiedla

Projekt skierowany do osób zamieszkujących Osiedle Mireckiego, w 
szczególności Seniorów, chcących poszerzać i doskonalić swoją 
wiedzę w formie zajęć na tzw. Miniuniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Projekt zakłada przeprowadzenie dziesięciu wykładów w formie 
prelekcji prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców 
z obszaru nauk charakterystycznych dla tych poruszanych na tego 
rodzaju uniwersytetach, tj. zajęć z zakresu ekologii, profilaktyki 
zdrowotnej, literatury, plastyki i malarstwa, nowych technologii, 
historii, kulturoznawstwa, nauk społecznych, turystyki. Zajęcia będą 
odbywać się przez 5 kolejnych tygodni w dwóch semestrach 
oddzielonych przerwą wakacyjną. Miejscem odbywania wykładów 
przez Studentów może być siedziba Rady Osiedla, biblioteka miejska 
lub jedna z placówek edukacyjnych na Osiedlu.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.

42 L024 Wymiana ogrodzenia 
wokół terenu Żłobka Nr 
25 przy ul. Odyńca 35

Wymian ogrodzenia wokół terenu Żłobka nr 25 przy ul. Odyńca 35 Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 45500,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023. Realizacja niniejszego zadania znacznie 
poprawi atrakcyjność wizualną działki, na której znajduje się budynek żłobka. Zadanie zbieżne 
z zadaniami własnymi gminy.

43 L029 Gabinet zabiegowy XXI w. 
- modernizacja i 
doposażenie gabinetu 
zabiegowego w 
Przychodni przy ul. 
Cieszkowskiego 6

Projekt ma na celu poprawę warunków świadczenia usług 
medycznych mieszkańcom Łodzi poprzez polepszenie 
funkcjonalności gabinetu zabiegowego, poprawę warunków 
sanitarnych i zapewnienie komfortu oraz intymności.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 42000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.
Miejskie Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi dąży do systematycznego i ciągłego 
podnoszenia jakości oferowanych usług medycznych.  Projekt ma na celu poprawę warunków 
świadczenia usług medycznych mieszkańcom Łodzi poprzez polepszenie funkcjonalności 
gabinetu zabiegowego, poprawę warunków sanitarnych i zapewnienie komfortu oraz 
intymności.

44 L030 Porady i zabiegi 
rehabilitacyjne dla 
każdego mieszkańca 
Łodzi w Miejskim 
Centrum Medycznym 
"Górna" w Łodzi

Projekt zakłada: 1. poradę lekarza rehabilitacji zakończoną 
wystawieniem zlecenia na pakiet zabiegów rehabilitacyjnych 2. 
wykonanie zleconych zbiegów rehabilitacyjnych. Zabiegi 
rehabilitacyjne będą realizowane w Poradni rehabilitacji przy ul. 
Felińskiego 7, gdzie jesteśmy w stanie przeprowadzić całą gamę 
zabiegów rehabilitacyjnych. Zapotrzebowanie wśród starzejącego 
się społeczeństwa na tego typu usługi jest bardzo duże i 
nieprzerwanie rośnie.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 219000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt, który rozszerza 
dostępność dla mieszkańców miasta do opieki rehabilitacyjnej. Proponowany projekt 
przewiduje zapewnienie dostępu konsultacji oraz zabiegów
rehabilitacyjnych. Wobec dużego i rosnącego zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia, 
zwiększenie dostępności do opieki rehabilitacyjnej jest jak najbardziej uzasadnione. 
Uruchomienie projektu przyczyni się do poprawy zdrowia oraz
umożliwi powrót do aktywności fizycznej i zawodowej mieszkańcom Łodzi.

45 L031 Senior w CZAS-ie - 
działania aktywizujące dla 
seniorów realizowane w 
Centrum Zdrowego i 
Aktywnego Seniora 
Rzgowska 170 oraz 
Felińskiego 7

Projekt zakłada:  1. zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla 
seniorów  2. zajęcia edukacyjne dla seniorów.
Dzisiaj senior to osoba aktywna, poszukująca dodatkowych zajęć i 
spotkań w grupie rówieśniczej. Dlatego też wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom tej grupy społecznej chcemy uatrakcyjnić i rozszerzyć 
ofertę już prowadzonych zajęć dla seniorów.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 119000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.Miejskie Centrum Medyczne Górna realizuje 
szereg działań służących aktywizacji i poprawie zdrowia oraz kondycji seniorów w Łodzi. W 
naszej opinii zaproponowane działania w ramach zadania będą miały znaczący wpływ na 
poprawę jakości życia mieszkańców Łodzi w wieku senioralnym oraz pozwolą na nawiązanie 
nowych relacji i powrót do aktywności.

46 L050 Dla łódzkich seniorów: 
rekreacja i aktywizacja w 
Centrum Zdrowego i 
Aktywnego Seniora ul. 
Szpitalna 6.

1. Wyjścia do m.in. teatru, na koncerty, do orientarium.
2.Zajęcia edukacyjne , m.in. obsługa smartfonów, gancarstwo. 3. 
Zajęcia aktywizujące fizycznie , m.in. kręgle, spacery nordic walking, 
wycieczki plenerowe.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 80000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 mającego na celu aktywizację seniorów ze 
szczególnym naciskiem na szeroko pojętą ich aktywizację .Miejskie Centrum Medyczne 
Widzew realizuje szereg działań służących aktywizacji i poprawie zdrowia oraz kondycji 
seniorów w Łodzi. W naszej opinii zaproponowane działania w ramach zadania będą miały 
znaczący wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Łodzi w wieku senioralnym, pozwolą 
na nawiązanie nowych relacji oraz powrót do aktywności.
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47 L052 NOWA INFRASTRUKTURA 
I ZIELEŃ NA TERENIE 
PRZY ŻŁOBKU NR 16 PRZY 
UL. ZACHODNIEJ 55A

Projekt zakłada uzupełnienie o elementy estetyczne i 
uprzyjemniające korzystanie z ogólnodostępnego terenu przy 
Miejskim Żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej 55a.  Po dokonanej 
rewitalizacji i inwestycji mającej na celu wymianę nawierzchni na 
terenie żłobka, dopełnieniem wszelkich zmian byłyby nowe 
nasadzenia w postaci krzewów zielonych, które podniosą walory 
estetyczne na terenie wokół placówki. Niezbędne są także elementy 
infrastruktury komunalnej takie jak kosze na śmieci przy głównych 
wejściach, ławki na których można odpocząć, stojaki rowerowe dla 
przyjezdnych, tablica informacyjna wskazująca co znajduje się za 
bramą żłobka, a tym samym Miejskiego Zespołu Żłobków, a z myślą 
o okresie zimowym idealnie sprawdziłby się pojemnik na piasek i sól 
drogową.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 23000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego pod warunkiem pozytywnej opinii Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja zgłoszonego zadania znacznie poprawi 
atrakcyjność terenu, na którym znajduje się placówka.

48 L053 Rehabilitacja wieczorem - 
każdy znajdzie czas. 
Zapraszamy ul.Elsnera 19 
Przychodnia Batory

Pacjent odbędzie cykl 10 zabiegów rehabilitacyjnych (fizykoterapia, 
kinezyterapia), zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji. Zabiegi 
odbywać się będą w godzinach wieczornych. Ważne dla Pacjentów 
pracujących.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 122400,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt, który rozszerza 
dostępność dla mieszkańców miasta do opieki rehabilitacyjnej. Proponowany projekt 
przewiduje zapewnienie dostępu konsultacji oraz zabiegów
rehabilitacyjnych. Wobec dużego i rosnącego zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia, 
zwiększenie dostępności do opieki rehabilitacyjnej jest jak najbardziej uzasadnione. Na 
zwiększenie dostępności będzie miała wpływ także realizacja świadczeń w porze wieczornej. 
Uruchomienie projektu przyczyni się do poprawy zdrowia oraz umożliwi powrót do aktywności 
fizycznej i zawodowej mieszkańcom Łodzi.

49 L067 Komfort pacjentów, 
komfort rehabilitacji - 
wszystko w Miejskim 
Centrum Medycznym 
Widzew al.marsz. J. 
Piłsudskiego 157.

Pacjent odbędzie badanie lekarskie , a następnie 10 cykli zabiegów 
rehabilitacyjnych ( fizykoterapia, kinezyterapia).
Uczestnicy: dorośli, dzieci powyżej 7 roku życia. Dla dzieci 
rehabilitacja indywidualna. Może uczestniczyć rodzic, który otrzyma 
instruktaż ćwiczeń dla swojego dziecka.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 142800,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt, który rozszerza 
dostępność dla mieszkańców miasta do opieki rehabilitacyjnej. Proponowany projekt 
przewiduje zapewnienie dostępu konsultacji oraz zabiegów
rehabilitacyjnych. Wobec dużego i rosnącego zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia, 
zwiększenie dostępności do opieki rehabilitacyjnej jest jak najbardziej uzasadnione. 
Uruchomienie projektu przyczyni się do poprawy zdrowia oraz
umożliwi powrót do aktywności fizycznej i zawodowej mieszkańcom Łodzi.

50 L073 Podnosimy standard 
pomieszczeń fizykoterapii 
- komfort rehabilitacji w 
Miejskim Centrum 
Medycznym Widzew 
al.marsz. J. Piłsudskiego 
157.

Remont pomieszczeń fizykoterapii i toalety dla niepełnosprawnych 
pacjentów korzystających z rehabilitacji. 
Zakup nowego lasera ze skanerem.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 120000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja przedmiotowego zadania jest zbieżna z 
ustawowymi zadaniami jednostki samorządu terytorialnego - gminy/powiatu - jako podmiotu 
tworzącego Podmiot Leczniczy. Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" dąży do 
systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług medycznych. Zakupiony 
laser podniesie jakość świadczonych usług. Przeprowadzony remont pomieszczeń fizykoterapii 
podniesie atrakcyjność placówki, poprawi komfort oraz standard higieniczny oraz ułatwi 
dostęp dla osób niepełnosprawnych.

51 L087 Zdrowy, aktywny senior. 
Lokalizacja Centrum 
Zdrowego i Aktywnego 
Seniora Libelta 16

Mając na uwadze coraz większy odsetek osób w wieku senioralnym 
w naszym mieście projekt nasz ma na celu zwiększenie 
ogólnodostępności zajęć ogólnousprawniających dla seniorów. 
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. W 
projekcie uwzględniono także zakup nowoczesnego, bezpiecznego 
sprzętu przystosowanego do ćwiczeń dla tej grupy społecznej.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 20000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.Miejskie Centrum Medyczne Bałuty realizuje 
szereg działań służących aktywizacji i poprawie zdrowia oraz kondycji seniorów w Łodzi. W 
naszej opinii zaproponowane działania w ramach zadania będą miały znaczący wpływ na 
poprawę jakości życia mieszkańców Łodzi w wieku senioralnym oraz powrót do aktywności.

52 L088 Centrum rehabilitacji 
pourazowej wraz z 
poradnią ortopedyczną w 
Miejskim Centrum 
Medycznym 
"Śródmieście" sp. z o.o.

Celem projektu jest wykonanie robót remontowych oraz zakup 
wyposażenia, które poprawią stan sanitarno-higieniczny 
pomieszczeń poradni rehabilitacyjnej i ortopedycznej. Prace 
remontowe polegać będą na częściowej adaptacji, zmianie aranżacji 
i układu pomieszczeń poradni, skuciu starych tynków, pomalowaniu 
ścian, wymianie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. 
Rehabilitacja pourazowa stanowi integralną część podstawowego 
leczenia ortopedycznego. Planowany jest zakup sprzętu 
dedykowanego pacjentom, którzy wymagają ciągłej i kompleksowej 
rehabilitacji po przebytych zabiegach i operacjach narządów ruchu.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 600000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu jest wykonanie robót budowlanych. 
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" sp. z o.o. dąży do systematycznego i ciągłego 
podnoszenia jakości oferowanych usług medycznych. Przeprowadzone prace remontowe, 
poprawią stan sanitarno - higieniczny pomieszczeń poradni rehabilitacyjnej i ortopedycznej 
oraz zwiększą ich atrakcyjność.  Zakup nowego wyposażenia podniesie atrakcyjność placówki 
oraz poprawi komfort osób w niej przebywających.
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53 L095 10 000 godzin miłości. 
Opieka pozamedyczna w 
Hospicjum Stacjonarnym 
dla Dzieci (Centrum 
Opieki Paliatywnej dla 
Dzieci)

Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla 
Dzieci) nazywane jest Pałacem. Mieszkają w nim Księżniczki i 
Książęta – nieuleczalnie chore dzieci, które właśnie tu znalazły dom. 
Rocznie hospicjum ma 20-30 podopiecznych. Niektóre zostają na 
dłużej, a inne tylko na chwilę stają się mieszkańcami Pałacu i Łodzi. 
Okres nie ma tu jednak znaczenia, bo każda chwila ich życia jest na 
wagę złota.   Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci prowadzone 
przez Fundację Gajusz to jedyne takie miejsce w Łodzi, będące 
domem dla śmiertelnie chorych dzieci, które z bardzo ważnych 
przyczyn nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. Przygotowano dla 
nich piękne komnaty z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. 
Mają też ukochanych opiekunów (ciocie i wujków), którzy tulą, 
całują bose stópki, czytają bajki. Zastępują rodziców.   Zadaniem 
opiekunów jest wykonywanie zwyczajnych, codziennych czynności 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Dbają, by Książęta były najedzone, 
wykąpane, ubrane w ulubione piżamki i bluzeczki. Zabierają na 
spacery, czasem nawet na wycieczki, opowiadają wesołe historie, 
śpiewają kołysanki, gdy trudno zasnąć. Opiekunowie potrafią 
obsłużyć prosty sprzęt medyczny i wspierać rehabilitację maluchów. 
Są bardzo uważni na wszelkie oznaki pogarszania się stanu zdrowia i 
potrafią na nie odpowiednio zareagować.  Obecność opiekunów 
odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem. 
Nie jest jedynie pacjentem. Takiej cudownej opieki nie może im 
zabraknąć! (...)

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 223000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt pn. „10000 godzin 
miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum Stacjonarnym dla Dzieci”.  Projekt zasługuje na 
poparcie, gdyż służy podniesieniu jakości życia i opieki podopiecznych Stacjonarnego 
Hospicjum dla Dzieci poprzez zapewnienie możliwości stałego przebywania opiekunów z 
dziećmi. Dostępność dodatkowych opiekunek korzystnie wpływa na samopoczucie małych 
pacjentów hospicjum i sprzyja zapewnieniu im jak najlepszych, domowych i troskliwych 
warunków pobytu w hospicjum. Zadanie było realizowane już w ramach poprzednich edycji 
budżetu obywatelskiego.

54 L096 Pomóż mi żyć! Wsparcie 
terapeutyczne dla dzieci 
walczących z chorobą 
nowotworową w 
Centralnym Szpitalu 
Klinicznym Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi

Kiedy w szpitalu spędza się wiele tygodni, czy nawet miesięcy, robi 
się smutno i źle! Choroba nowotworowa zwykle odbiera dzieciom 
codzienność, zwyczajność, kolegów, szkołę, której ponoć nie znosiły, 
a teraz bardzo jej brakuje. Odbiera poczucie wpływu, sprawczości, 
chęci do życia. Pomimo, że zwykle życia nie zabiera, to trudno do 
niego wrócić po zakończonym leczeniu. W głowie dzieje się tyle 
rzeczy, że tylko najsilniejsi umieją nad tym zapanować.  Naprzeciw 
tym problemom wychodzi psychoterapia i arteterapia. Wsparcie 
specjalistów sprawia, że choruje się lżej. W ramach zadania należy 
zapewnić:  - opiekę psychologiczną prowadzoną przez min. 2 osoby;  - 
arteterapię (zajęcia plastyczne i muzyczne); - terapię z 
wykorzystaniem lalki-przyjaciela;  - zajęcia przedszkolne dla 
najmłodszych pacjentów.  Każdego roku na oddziałach 
onkologicznych leczy się ponad 200 dzieci. Mniej więcej 1/3 rodzin 
to stali mieszkańcy Łodzi. Pozostali, choć tego wcale nie chcieli, 
tymczasowo także stają się mieszkańcami naszego miasta, trafiając 
do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi.  W leczeniu onkologicznym od procedur medycznych nie 
mniej ważne jest wsparcie psychologa i terapeutów. Działania te 
rozbudzają chęć do życia, dodają sił i dają poczucie,  że nadal można 
coś zdziałać, stworzyć i zachwycić świat. Pozwalają też nie stracić 
kontaktu z przedszpitalną rzeczywistością. Pielęgnują i rozwijają 
pasje.   Plastyk i muzyk na oddziałach onkologicznych kojarzą się z 
czymś fascynującym  i odkrywczym. (...)

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 177000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt pn. „Pomóż mi żyć!” 
Proponowane zajęcia arteterapii, muzykoterapii, przedszkolne oraz spotkania z lalką 
terapeutyczną znacząco poprawiają samopoczucie dzieci i wspierają proces leczenia 
onkologicznego. Zajęcia takie zajmują uwagę i aktywizują małych pacjentów, a w ten sposób 
odwracają ich uwagę od uciążliwości i długotrwałości leczenia. Równie ważne jest zapewnienie 
stałej dostępności do pomocy psychologa. Zadanie było realizowane w ramach poprzednich 
edycji budżetu obywatelskiego.
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55 L121 Cyfrowy odwyk. 
Warsztaty dla młodzieży 
uzależnionej od 
komputerów i telefonów 
po edukacji zdalnej. 
Teren całej Łodzi.

Cykl cotygodniowych, całodziennych spotkań z psychologiem wraz z 
warsztatami, wycieczkami i innymi formami aktywności ruchowej 
oraz twórczej niewymagającej telefonów i innych urządzeń 
elektronicznych pod hasłem „cyfrowy odwyk, dzień bez elektroniki”. 
Np.: mikrowyprawa z mapą i kompasem, warsztat garncarski, basen, 
warsztaty teatralne, trening umiejętności społecznych, wycieczki po 
Łodzi, zajęcia ze zwierzętami. Wzmocnienie budowania relacji 
koleżeńskich w realnym świecie, kontakt z przyrodą, sztuką i kulturą. 
Walka z uzależnieniem i otwarcie na otaczający świat.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 70000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt pn. "Cyfrowy odwyk. 
Warsztaty dla młodzieży uzależnionej od komputerów i telefonów po edukacji zdalnej." Celem 
tego kierowanego do młodzieży projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, 
rozszerzenie zainteresowań młodzieży, wzmocnienie relacji społecznych. W ramach projektu z 
jednej strony będą prowadzone działania terapeutyczne przez psychologa, a z drugiej zajęcia 
wzmacniające efekty terapii: warsztaty, wycieczki, zajęcia aktywności fizycznej. Mając na 
uwadze rosnące zagrożenie młodzieży uzależnieniami cyfrowymi, projekt w ocenie Wydziału 
jest uzasadniony, a jego realizacja będzie korzystna dla mieszkańców.

56 L145 Dom Dziennego Pobytu- 
Zaopiekuj się mną  – 
Przyrodnicza 7/9

Opieka 6 h dziennie dla seniorów. Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 210000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023. Projekt obejmuje zapewnienie kompleksowej 
opieki zdrowotnej nad seniorami.

57 L148 Centrum Zdrowego i 
Aktywnego Seniora 
(CZAS) przy Miejskim 
Centrum Medycznym 
"Polesie" w Łodzi

Projekt jest skierowany do Łódzkich seniorów, których z roku na rok 
przybywa. Ze względu na zmniejszającą się liczbę urodzeń oraz 
wzrost długości życia – Miejskie Centrum Medyczne “Polesie” w 
Łodzi chce iść z duchem czasu, zmieniać nasze miasto, tak aby było 
dostępne dla każdego. Mimo wzrastającej świadomości naszego 
społeczeństwa, seniorzy wciąż są pomijani.  W związku z powyższym 
Miejskie Centrum Medyczne “Polesie” w Łodzi chce stworzyć 
przestrzeń dla seniorów, która umożliwi im aktywne uczestnictwo w 
życiu społecznym. Poprawi ich sprawności fizyczną, intelektualną 
oraz ułatwi kontakt z innym osobami. 
Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi proponuje projekt, 
mający na celu aktywizację osób starszych poprzez warsztaty 
ruchowe oraz inne zajęcia ogólnorozwojowe. Wpłyną one  na 
sprawność ruchową łódzkich seniorów – podążając za myślą “W 
zdrowym ciele, zdrowy duch!”. Zajęcia będą prowadzone przez 
wykwalifikowanych specjalistów. Najistotniejszym celem projektu, 
jest dostosowanie wszelkich działań z nim związanych do możliwości 
i potrzeb osób w wieku senioralnym. Ważnym elementem projektu, 
jest jego ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców Łodzi.  
Dodatkowo istotnym aspektem jest dostosowanie lokalizacji, w 
której zostanie stworzone CZAS. Chcemy dostosować wejście do 
poradni, podjazd, hall oraz pomieszczenia, które będą przeznaczone 
do celów organizacji czasu dla seniorów. Poradnia będzie czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00. (...)

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 650000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi dąży do 
systematycznego  i ciągłego podnoszenia oferowanych usług. Realizacja przedmiotowego 
zadania ma na celu przystosowanie wejścia do poradni, podjazdu, hallu oraz pomieszczenia w 
którym będą prowadzone zajęcia dla Seniorów do ich potrzeb, dzięki czemu Miejskie Centrum 
"Polesie" w Łodzi poszerzy swoją ofertę skierowaną do Starszych Mieszkańców Miasta 

58 L153 Siłownia pod chmurką  ul. 
A. Struga 86

Projekt zakłada wymianę starego ogrodzenia na nowe estetyczne 
oraz budowę plenerowej siłowni. Obecne ogrodzenie nie było 
wymieniane i odnawiane, podmurówka na której jest osadzone 
ogrodzenie zmurszało. Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego 
umożliwi mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu oraz za 
ciśnienie więzi społecznych. Proponowana budowa siłowni 
plenerowej byłaby dużym uatrakcyjnieniem oferty sportowej dla 
mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności 
fizycznej. Stojak na rowery ułatwi zaparkowanie rowerów w 
bezpiecznym miejscu, a ławeczki przyczynią się do uatrakcyjnienia 
terenu i posłużą do odpoczynku dla odwiedzających.  Zgłoszenie 
tego projektu spełnia zasadę ogólnodostępności projektu oraz inne 
zasady opisane w załączniku do Uchwały nr XL/1256/21.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 285000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w pełni  popiera propozycję zadania zgłoszonego 
do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego pod warunkiem, że co najmniej jedno z 
zainstalowanych urządzeń sportowo-rekreacyjnych będzie dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Wykaz urządzeń, które będą zamontowane na terenie kompleksu 
powinien być  zatwierdzony przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Miejskie Centrum 
Medycznego „Polesie” w Łodzi dąży do systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości 
oferowanych usług medycznych. 
Utworzenie na terenie Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi przestrzeni do 
aktywnego wypoczynku, aktywizacji i integracji społecznej jest uzasadnione ze względu na 
bardzo duże zainteresowanie mieszkańców. Utworzenie kompleksu urządzeń sportowo – 
rekreacyjnych bez wątpienia ułatwi mieszkańcom osiedla dostęp do aktywności fizycznej oraz 
przyczyni się do poprawy integracji między mieszkańcami w ramach społeczności lokalnej. 
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59 L160 Zdrowe łodzianki - 
bezpłatne USG piersi, 
fizjoterapeuta 
uroginekologiczny, 
cytologia

Profilaktyka zdrowotna dla kobiet - bezpłatne badania: 
- USG piersi jako profilaktyka raka piersi 
- Cytologia jako profilaktyka raka szyjki macicy 
- Konsultacja u fizjoterapeuty uroginekologicznego jako profilaktyka 
dotycząca dna miednicy

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 35000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt bezpłatnych 
badań profilaktycznych dla kobiet. Pakiet badań USG, cytologicznych, konsultacji 
uroginekologicznych i edukacyjnych rozszerza dostępność do świadczeń medycznych oraz 
działań prozdrowotnych. Podobne projekty były już realizowane w poprzednich edycjach 
budżetu obywatelskiego i zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkanek Łodzi. 
który rozszerza dostępność dla mieszkańców
miasta do opieki rehabilitacyjnej. Proponowany projekt przewiduje zapewnienie dostępu 
konsultacji oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Wobec dużego i rosnącego zapotrzebowania na 
tego rodzaju świadczenia, zwiększenie dostępności do
opieki rehabilitacyjnej jest jak najbardziej uzasadnione. Uruchomienie projektu przyczyni się 
do poprawy zdrowia oraz umożliwi powrót do aktywności fizycznej i zawodowej mieszkańcom 
Łodzi.

60 L165 (AN. 
SPOŁ.)

Łódzki Klub Seniora 
Narutowicza 37

Łódzki Klub Seniora - miejsce, które integruje, aktywizuje i edukuje 
łódzkich seniorów. Wzbogacenie dotychczasowej oferty o zajęcia 
edukacyjne, warsztatowe, kulturalne, wycieczki, spotkania z 
ciekawymi ludźmi.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 115000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023. Łódzki Klub Seniora realizuje szereg działań 
skierowanych do Łodzian, którzy ukończyli 55 rok życia i w naszej opinii zaproponowane 
działania w ramach zadania będą miały znaczący wpływ na poprawę jakości życia 
mieszkańców Łodzi w wieku senioralnym oraz pozwolą na integrację i wspólne spędzanie 
czasu.

61 L195 Kobiety Nowej Ery dbaja 
o zdrowie i urodę - 
Przychodnia Lecznicza ul.  
lecznicza 6

wsparcie w edukacji zdrowotnej kobiet 50 plus, ale tez kobiet poza 
ta kategoria wiekową. Porady dietetyka, masaże, psychologa, i co 
wazne lekarzy specjalistów: ginekologa, endokrynologa, kardiologa, 
gastrologa

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 216000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt, który jest 
programem kompleksowym działań prozdrowotnych kierowanych do kobiet zamieszkujących 
w Łodzi, w szczególności kobiet w wieku 50+. Proponowany projekt przewiduje udostępnienie 
szeregu dodatkowych specjalistycznych konsultacji lekarskich (różne specjalności: ginekologa, 
endokrynologa, kardiologa, gastrologa), a także porad dietetyka, psychologa, masażu. 
Uczestniczki projektu będą mogły uczestniczyć również w wykładach edukacyjnych, 
ćwiczeniach aktywności ruchowej, warsztatach wspomagających rozwój osobisty. Projekt 
powinien przyczynić się do poprawy zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkanek Łodzi.

62 L211 Zakup ambulansu typu C 
dla Miejskiego Centrum 
Medycznego im. dr. K. 
Jonschera w Łodzi ul. 
Milionowa 14

Projekt dotyczy zakupu ambulansu transportowegona potrzeby 
zespołow wyjazdowych działajacych w ramach SOR, zapewni 
transport międzyszpitalny, słuzy zachowaniu ciagłości leczenia.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 450000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt dotyczy zakupu ambulansu transportowego na 
potrzeby zespołów wyjazdowych działających w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Miejskie Centrum Medyczne im. Karola Jonschera zapewnia transport międzyszpitalny, który 
służy zachowaniu ciągłości leczenia. Karetka transportowa typu C wykorzystywana będzie 
również w przypadku gdy pacjent nie może samodzielnie wrócić do domu i będzie trzeba go 
odwieźć do domu. Z uwagi na fakt, że tabor MCM im. dr. K. Jonschera stanowią dwa bardzo 
intensywnie eksploatowane pojazdy, które wymagają częstych napraw. Realizacja powyższego 
projektu pozwoliła by na  wyeliminowanie kosztów serwisowych związanych z eksploatacją 
wysłużonych pojazdów. Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy. W związku z powyższym 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ 
opiniuję pozytywnie projekt  złożony do ŁBO 2022/2023.

63 L216 Poradnia chirurgiczna w 
Miejskim Centrum 
Medycznym 
"Śródmieście" sp. z o.o.

Celem projektu jest wykonanie robót remontowych oraz zakup 
wyposażenia, które pozwolą na uruchomienie nowej poradni 
chirurgicznej. Adaptacja pomieszczeń obejmie skucie starych 
tynków, pomalowanie ścian, wymianę instalacji elektrycznej i wodno 
- kanalizacyjnej. Realizacja projektu gwarantuje obsługę pacjenta na 
najwyższym poziomie i zapewni komfort podczas wizyt. Planowany 
jest zakup aparatu do biopsji cienkoigłowej, który umożliwi dostęp 
pacjentów do szybkiej diagnostyki onkologicznej.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 260000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w pełni popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Miejskie Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o. 
dąży do systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług medycznych. 
Przeprowadzone prace inwestycyjne i adaptacyjne podniosą atrakcyjności wizualną placówki, 
poprawią komfort i standard higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z niej korzystających.
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64 L217 Poradnia rehabilitacyjna 
dla seniorów i osób ze 
schorzeniami 
neurologicznymi w 
Miejskim centrum 
Medycznego 
"Śródmieście" sp. z o.o.

Celem projektu jest wykonanie robót remontowych oraz zakup 
wyposażenia do poradni rehabilitacyjnej. Prace remontowe polegać 
będą na częściowej adaptacji, zmianie aranżacji i układu 
pomieszczeń poradni, skuciu starych tynków, pomalowaniu ścian, 
wymianie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. 
Pomieszczenia będą w pełni dostosowane dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. Planowany jest zakup sprzętu do rehabilitacji 
seniorów ze schorzeniami układu ruchu, w szczególności z chorobą 
zwyrodnieniową stawów, ponieważ po 60 roku życia dolegliwości z 
powodu artrozy odczuwa aż 60% populacji. Dodatkowo zakupiony 
będzie również sprzęt umożliwiający rehabilitację neurologiczną 
pacjentów.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 460000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i komfortowej 
poradni rehabilitacyjnej dla Łodzian, a w szczególności dla osób po 60 roku życia, które często 
borykają się z różnego rodzaju  problemami zdrowotnymi.

65 P098KO MiniUNIWERSYTET 
Trzeciego Wieku na 
Kozinach - warsztaty 
naukowe dla Seniorów z 
Kozin

Projekt skierowany do osób zamieszkujących Osiedle Koziny, w 
szczególności Seniorów, chcących poszerzać i doskonalić swoją 
wiedzę w formie zajęć na tzw. Miniuniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Projekt zakłada przeprowadzenie dziesięciu wykładów w formie 
prelekcji prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców 
z obszaru nauk charakterystycznych dla tych poruszanych na tego 
rodzaju uniwersytetach, tj. zajęć z zakresu ekologii, profilaktyki 
zdrowotnej, literatury, plastyki i malarstwa, nowych technologii, 
historii, kulturoznawstwa, nauk społecznych, turystyki. Zajęcia będą 
odbywać się przez 5 kolejnych tygodni w dwóch semestrach 
oddzielonych przerwą wakacyjną. Miejscem odbywania wykładów 
przez Studentów może być siedziba Rady Osiedla, biblioteka miejska 
lub jedna z placówek edukacyjnych na Osiedlu.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 10000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.

66 P103ZM MiniUNIWERSYTET 
Trzeciego Wieku na 
Zdrowiu-Manii - 
warsztaty naukowe dla 
Seniorów z Osiedla

Projekt skierowany do osób zamieszkujących Osiedle Zdrowie-
Mania, w szczególności Seniorów, chcących poszerzać i doskonalić 
swoją wiedzę w formie zajęć na tzw. Miniuniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Projekt zakłada przeprowadzenie dziesięciu wykładów w 
formie prelekcji prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę 
wykładowców z obszaru nauk charakterystycznych dla tych 
poruszanych na tego rodzaju uniwersytetach, tj. zajęć z zakresu 
ekologii, profilaktyki zdrowotnej, literatury, plastyki i malarstwa, 
nowych technologii, historii, kulturoznawstwa, nauk społecznych, 
turystyki. Zajęcia będą odbywać się przez 5 kolejnych tygodni w 
dwóch semestrach oddzielonych przerwą wakacyjną. Miejscem 
odbywania wykładów przez Studentów może być siedziba Rady 
Osiedla lub jedna z placówek edukacyjnych na Osiedlu.

Wydział Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

POZYTYWNA 10000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.

67 G077RU Odświeżona Rudzka Góra Projekt zakłada częściowe odświeżenia wyglądu szczytu Rudzkiej 
Góry, czyli wspaniałego punktu widokowego niemal na całą Łódź. W 
ramach projektu planuje się częściową przycinkę drzew, ponieważ 
obecnie widoczność już jest naprawdę mocno utrudniona. 
Dodatkowo na szczycie należałoby ustawić kilka ławek, czy postawić 
kosz na śmieci.

ZWydział 
Edukacji

NEGATYWNA 26000,00 Nieruchomość na Rudzkiej Górze, której władającym jest Wydział Edukacji obejmuje działkę 
355/2 w obrębie G-41. W 2011 r. została podpisana Umowa Dzierżawy ww. działek, z 
przeznaczeniem na realizację celów sportowo – rekreacyjnych. Podstawą zawarcia Umowy 
była uchwała Nr C/1847/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w 
Łodzi przy ulicach: Demokratycznej 49, Ekonomicznej 20 i Starorudzkiej 50. Umowa została 
zawarta na czas określony od 1 kwietnia 2011r. do 31 marca 2026.  Wobec powyższego 
wniosek G077RU nie spełnia wymogów § 2 ust. 2 pkt. 6 Uchwały nr XL/1256/21 z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego., 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; (…).”
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68 L013 Prząśniczka w każdej 
szkole!

Projekt zakłada zakup i montaż na korytarzu każdej placówki 
edukacyjnej na terenie miasta oprawionego tekstu Prząśniczki - 
hejnału miasta Łodzi. Projekt ma celu wzmacnianie lokalnego 
patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 25000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

69 L033 Doposażenie ogrodu 
przedszkolnego przy 
Przedszkolu Miejskim Nr 
174 w Łodzi

Projekt zakłada doposażenie ogrodu przedszkolnego w bujaki i 
sprzęty atestowane i bezpieczne dla  dzieci. Przedszkole znajduje się  
w  otoczeniu   bloków i budynków mieszkalnych,  które 
zamieszkiwane są głównie przez rodziny z dziećmi. Do przedszkola 
uczęszcza 125 dzieci, których jedną z najważniejszych potrzeb jest 
potrzeba ruchu. Mimo posiadania dużego ogrodu przedszkolnego 
placówka nie dysponuje sprzętem ogrodowym, który byłby 
bezpieczny  dla naszych podopiecznych toteż  projekt zakładający 
doposażenie tego ogrodu  jest doskonałą inicjatywą, który będzie  
służyć nie tylko naszym wychowankom, nie tylko dzieciom z innych 
placówek oświatowych w ramach podejmowanej współpracy i 
integracji środowisk, ale również okolicznym mieszkańcom, którzy 
będą mogli korzystać z zabawek ogrodowych w bezpiecznej 
przestrzeni ogrodu w godzinach pracy naszego przedszkola.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 29900,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

70 L034 Remont szatni szkolnej w 
42 Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Ireny Sendlerowej w 
Łodzi

Szatnie w obecnym kształcie to stare, metalowe boksy, stara 
lamperia na ścianach i lastrico na podłodze. Znajdują się na wejściu 
do szkoły i dają przygnębiający obraz dla wszystkich odwiedzających 
szkołę. Projekt remontu szatni zakłada demontaż istniejącej 
zabudowy, zakup i montaż nowych szafek na książek, ubrania i buty. 
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 się treningi dzieci z Akademii 
Młodych Orłów czy treningi młodych akrobatyków sportowych i 
wiele innych zajęć. Hala sportowa wynajmowana jest prywatnym 
firmom, Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację 
zawodów dla uczniów łódzkich szkół. Współpracujemy z 
Przedszkolem 235, Radą Osiedla Radogoszcz Zachód, Wspólnotami 
mieszkaniowymi z Radogoszczy, ZNP i innymi instytucjami 
wynajmując im swoje pomieszczenia na organizowane przez nich 
imprezy i wydarzenia.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 1259617,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. a i d Uchwały nr 
XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .
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71 L036 Więcej miejsca do 
zabawy i odpoczynku – 
stworzenie dodatkowych 
pomieszczeń poprzez 
zagospodarowanie 
przestrzeni holu Szkoły 
Podstawowej Nr 109 w 
Łodzi

W ramach realizacji projektu pragniemy stworzyć przestrzeń dla 
świetlicy szkolnej oraz biblioteki z czytelnią poprzez 
zagospodarowanie miejsca na holu szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 
109 w Łodzi.   Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni holu 
szkolnego w salę dla świetlicy szkolnej oraz bibliotekę szkolną z 
czytelnią.
Do Szkoły Podstawowej Nr 109 w Łodzi, uczęszcza na dzień dzisiejszy 
650 uczniów. Budynek szkoły nie jest zbyt duży i pomieszczenie 
uczniów na świetlicy szkolnej.
Przestrzeń na holu szkolnym jest idealnym miejscem do 
zagospodarowania i utworzenia dodatkowych dwóch pomieszczeń 
tak aby dzieci z klas młodszych miały możliwość bezpiecznego  i 
kreatywnego spędzania czasu zarówno przed, jak i po lekcjach oraz 
mogły w ciszy poczytać i odpocząć. Uczniowie podczas zajęć 
świetlicowych nie tylko odrabiają lekcje, ale uczą się, rozwijają swoje 
zainteresowania oraz niwelują trudności, podczas niezwykle 
ciekawych zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy. 

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 143750,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

72 L037 Patio Szkolne w Szkole 
Podstawowej Nr 109 w 
Łodzi,  jako miejsce do 
spędzania czasu przez 
uczniów

W ramach realizacji projektu pragniemy zmodernizować przestrzeń 
znajdującą się za budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 109 w Łodzi i 
utworzyć patio szkolne.   Projekt zakłada: wymianę nawierzchni - 
kostka brukowa, wymianę ogrodzenia oraz bramy, stworzenie 
podestu przy sali gimnastycznej, przesunięcie w inne dogodne 
miejsce stołów do tenisa stołowego, zakup ławek oraz zakup i 
nasadzenie krzewów. Patio szkolne stanie miejscem na którym 
uczniowie będą mogli spędzać przerwy szkolne oraz będą mogły 
odbywać się różnego typu imprezy czy uroczystości, np. piknik 
rodzinny czy zakończenie, rozpoczęcie roku szkolnego. Spędzanie 
przerw na świeżym powietrzu, w przyjaznej przestrzeni umożliwi 
uczniom dotlenienie organizmu podczas długich godzin spędzanych 
w szkole. Ponadto, organizacja imprez czy uroczystości szkolnych w 
tym miejscu, pozwoli na jeszcze lepsza integrację szkoły z rodzinami 
Naszych uczniów.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 287100,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

73 L046 Doposażenie Szkoły 
Podstawowej nr 101 im. 
Jana Kochanowskiego w 
Łodzi w sprzęt sportowy.

Projekt zakłada zakup nowego zestawu sprzętu sportowego do 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć w ramach 
Szkolnego Klubu Sportowego oraz kół sportowych w Szkole 
Podstawowej nr 101. Ponadto, będzie wykorzystywany podczas 
zawodów sportowych i imprez środowiskowych. Głównym celem 
projektu jest odbudowa przestarzałej bazy sportowej oraz wsparcie 
uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po 
długotrwałym okresie nauki zdalnej. Zakup nowego sprzętu 
przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i umożliwi przygotowanie 
szerszej oferty edukacyjnej. W znacznym stopniu poprawi warunki 
poprawiania sportu i zachęci do aktywnego spędzania wolnego 
czasu przez lokalną młodzież.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 98150,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust. 2 pkt. 2  
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

74 L054 "Słońce, dźwięki i ja" - 
Przedszkole Miejskie nr 
200, 93-323 Łódź, 
Zamknięta 1

Głównym założeniem niniejszego projektu stało się stworzenie 
przestrzeni, która z jednej strony pozwoliłaby na wyciszenie 
kłębiących się emocji, zaś z drugiej wspomogła rozwijanie 
umiejętności integracji bodźców sensorycznych. Liczymy, że tak 
zaaranżowany ogród przedszkolny pozwoli naszym dzieciom na 
czerpanie pełnej,  pozbawionej lęku radości z otaczającego świata.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 60800,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust.2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .
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75 L055 Bajkowy ogród - Edukacja 
przez kontakt z przyrodą - 
Przedszkole Miejskie Nr 
200 93-323 Łódź, ul. 
Zamknięta 1

Projekt zakłada wzbogacenie ogrodu przedszkolnego o krzewy oraz 
instalacje, które pozwolą na podejmowanie wyzwań edukacyjnych 
oraz umożliwią odpoczynek w zacienionych miejscach. Realizacja 
przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie zamontowanych 
ostatnio instalacji ogrodowych oraz pozwoli społeczności 
przedszkolnej oraz rodzicom na spędzenie czasu w zielonym zakątku 
osiedla.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 92250,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

76 L066 Modernizacja i 
wyposażenie pracowni 
komputerowej w Szkole 
Podstawowej nr 94 w 
Łodzi

Projekt zakłada remont pracowni komputerowej  w SP 94 i 
wyposażenie jej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
drukarką i projektorem. Do pracowni zakupione będą również 
niezbędne meble (biurka, krzesła).
Wniosek zakłada stworzenie w szkole pracowni komputerowej 
dostępnej dla wszystkich. Projekt ma dwa zasadnicze cele: (1) 
poprawę jakości kształcenia dzieci oraz (2) ułatwienie dostępu do 
usług cyfrowych osobom starszym, niepełnosprawnym i 
niezamożnym, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. W obecnym 
świecie coraz więcej obszarów życia społecznego przenosi się do 
sfery wirtualnej. Nawet głosowanie w Budżecie Obywatelskim 
odbywa się drogą elektroniczną. Wniosek ten jest zgodny z 
potrzebami szkoły i koncepcją rozwoju szkoły prezentowaną przez 
jej dyrektora.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 173000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

77 L080 Sport na Bałutach - 
ogólnodostępna sala 
konferencyjno-sportowa

Budowa ogólnodostępnej sali sportowej i konferencyjnej na terenie 
SP58 dostępnej dla każdego zainteresowanego nieodpłatnie. Sala z 
podstawowym wyposażeniem audiowizualnym i sportowym 
umożliwiającym modyfikację przeznaczenia.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 1259100,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 9 Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

78 L090 Pięknie ogrodzeni, ale nie 
odgrodzeni - spójrz w 
muzyczny świat -ul. 
Szpitalna5/7

Bezpłatne i ogólnodostępne koncerty plenerowe odbywające się 
cyklicznie w naszej szkole, poprzez nowe ogrodzenie zyskają 
estetyczną oprawę.  Na co dzień naszą szkołę odwiedzają 
przedszkolaki, dzieci z osiedla oraz seniorzy. Mieliby oni możliwość 
bezpiecznego korzystania z terenu szkoły. Ubytki w ogrodzeniu, 
stare skorodowane moduły są zwyczajnie niebezpieczne i nie 
spełniają swojej funkcji. Stare i nieszczelne ogrodzenie stanowi 
zaproszenie dla przypadkowych, także dzikich zwierząt na teren 
naszej szkoły. Takie odwiedziny nie zawsze mogą być bezpieczne dla 
osób przebywających na terenie placówki. Konieczne jest skucie 
tynku filarów ogrodzenia wokół terenu szkoły, ich ponowne 
otynkowanie i pomalowanie. Należy zdemontować niektóre stare i 
skorodowane moduły ogrodzenia szkoły i wymienić na nowe. 
Wymiany wymagają również fragmenty zniszczonej siatki, konieczne 
jest także pomalowanie całości ogrodzenia. Druga brama pełniąca 
funkcję wyjazdu ewakuacyjnego ze względów bezpieczeństwa 
powinna zostać wymieniona na nową, ponieważ realnie zagraża 
osobom przebywającym na terenie szkoły. Ważnym aspektem jest 
fakt, że brama ewakuacyjna nie tylko nie spełnia swojej funkcji, ale 
wręcz jest zagrożeniem dla osób przebywających na terenie 
placówki. Ponadto nie stanowi żadnego zabezpieczenia przed 
ewentualnymi kradzieżami i dewastacjami. (...)

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 52000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 1 Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego - uruchomiono procedurę przekazania 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Ministerstwu Kultury i Sztuki.

79 L110 Remont sali 
gimnastycznej oraz jej 
doposażenie w Szkole 
Podstawowej nr 5

W budynku obiętym opieką konserwatora zabytków mieści się SP nr. 
5, w której z uzyskanych środków będzie wyremontowana sala 
gimnastyczna oraz wyposażona w niezbędne i brakujące przyrządy i 
przybory sportowe umożliwiające prowadzenie dzieciakom lekcji Wf-
u.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 450000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d, §2 ust.2 pkt. 2 oraz §2 
ust. 2 pkt. 9  Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .
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80 L155 Schludna toaleta to nie 
luksus, remont łazienek w 
szkole muzycznej- 
ul.Szpitalna5/7

Bezpłatne i ogólnodostępne koncerty, wydarzenia muzyczno-
kulturalne na terenie placówki odbywają się cyklicznie.  
Na co dzień naszą szkołę odwiedzają przedszkolaki, dzieci z osiedla 
oraz seniorzy. Mieliby oni możliwość bezpiecznego korzystania z 
łazienek szkolnych. Remont łazienek obejmowałby: skucie starej 
glazury i terakoty, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
wymianę armatury i sanitariatów; położenie nowoczesnej, 
higienicznej glazury i terakoty, częściową wymianę instalacji 
elektrycznej, odmalowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej, 
zamontowanie małej armatury łazienkowej i luster oraz oświetlenia 
łazienkowego. To wszystko zapewniłoby bezpieczne i komfortowe 
korzystanie z  toalet  dla odwiedzających nas gości.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 250000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

81 L158 Dziecięce marzenia : 
FORTEPIAN dla uczniów  z 
PSM I st. im. A. Tansmana 
w Łodzi.

Zakup wysokiej klasy fortepianu koncertowego dla łódzkiej 
społeczności muzycznej i kulturalnej jest marzeniem nie tylko 
uczniów oraz kadry pedagogicznej naszej szkoły. Fortepian będzie 
służył przede wszystkim na potrzeby promocji miasta Łodzi, poprzez 
nieodpłatne koncerty dla mieszkańców naszego miasta. Zakup 
profesjonalnego instrumentu koncertowego uatrakcyjni ofertę 
koncertową naszej szkoły. Istotnym elementem jest również fakt, iż 
dzieci uczące się w naszej szkole swoją postawą i talentami 
muzycznymi promują miasto ŁÓDŹ na konkursach 
międzynarodowych, a także ogólnopolskich i międzyszkolnych. 
Podnosi to prestiż i rangę nie tylko szkoły muzycznej, ale także 
miasta Łódź. Nasza szkoła jest cyklicznie gospodarzem prestiżowego 
oraz rozpoznawalnego konkursu pianistycznego – „Ogólnopolski 
Konkurs Pianistyczny im. A. Tansmana”. Podczas tego wydarzenia 
gościmy i członkami jury są największe autorytety pianistyki polskiej 
oraz najzdolniejsze dzieci z całego kraju. Jest to zawsze okazja do 
wymiany poglądów muzycznych, zaobserwowania najnowszych 
trendów w muzyce oraz zdrowej rywalizacji. Zakup tego 
instrumentu znacząco podniesie prestiż tej imprezy kulturalnej oraz 
wpłynie na wizerunek miasta. Ponadto dzieci wielokrotnie w ciągu 
roku szkolnego wyjeżdżają na konkursy fortepianowe, dobry 
instrument pomoże im lepiej rozwijać talenty muzyczne. Rok szkolny 
jest wypełniony także dużą ilością koncertów muzycznych. Dzieci 
prezentują swoje umiejętności, jednocześnie krzewią właściwą 
postawę adepta muzyki kolejnym, młodszym pokoleniom muzyków. 
Promocja kultury poprzez działalność szkoły zasługuje na szczególne 
uznanie. Fortepian jest niezbędnym narzędziem, aby móc zarażać 
muzyką młodszych - także tych potencjalnych uczniów szkoły. 

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 613000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .
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82 L162 Po klawiszach fortepianu 
idę w wielki świat - 
projekt realizowany na ul. 
Szpitalnej 5/7

Marzeniem społeczności lokalnej jest zakup fortepianu, który będzie 
służył przede wszystkim na potrzeby promocji miasta Łodzi, poprzez 
nieodpłatne koncerty dla mieszkańców naszego miasta. Zakup 
profesjonalnego instrumentu koncertowego wzbogaci ofertę 
koncertową naszej szkoły. Dzieci uczące się w szkole muzycznej przy 
ul. Szpitalnej 5/7 promują nasze miasto na konkursach regionalnych, 
ogólnopolskich i międzynarodowych. Podnosi to nie tylko prestiż 
szkoły muzycznej, ale przede wszystkim naszego miasta. Szkoła 
muzyczna przy ul. Szpitalnej jest od wielu lat inicjatorem, 
organizatorem i gospodarzem rozpoznawalnych konkursów i 
wydarzeń muzycznych w tym „Ogólnopolskiego Konkursu 
Pianistycznego im. A. Tansmana”. W trakcie trwanie wszystkich, 
organizowanych przez szkołę imprez muzycznych gościmy przy ul. 
Szpitalnej 5/7 m.in. największe autorytety pianistyki polskiej i 
najbardziej utalentowane dzieci na naszego kraju, co sprzyja 
wymianie doświadczeń, rozszerzaniu horyzontów muzycznych, 
poznawaniu najnowszych trendów artystycznych i promocji naszego 
miasta. Odpowiedni instrument wpłynie na podniesienie poziomu 
jakości wydarzeń artystycznych oferowanych przez szkołę. Są to 
cykliczne, ogólnodostępne i bezpłatne wydarzenia muzyczne dla 
mieszkańców naszego miasta. Pomoże to również pełniej rozwijać 
talenty dzieci, które często wyjeżdżają na konkursy i festiwale 
fortepianowe, reprezentując nasze miasto na forum ogólnopolskim i 
nierzadko międzynarodowym. (...)

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 193000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

83 L176 Bezpłatne konsultacje 
logopedyczne dla dzieci

Konsultacje dla dzieci z logopedą lub neurologopedą. ZWydział Edukacji NEGATYWNA 5000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §3 ust. 2 Uchwały nr XL/1256/21 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .
W dniu 1 czerwca 2022 r. wysłano wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu 
pozyskania szczegółowych informacji o projekcie. Lider nie udzielił odpowiedzi.

84 L191 MAŁA inwestycja DUŻE 
bezpieczeństwo dla 
przedszkolaków z PM Nr 
171

Projekt zakłada poprawę stanu technicznego pomieszczeń 
przedszkolnych pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz 
dostosowania do aktualnych przepisów bhp,  p.poż. i 
obowiązujących norm poprzez: 1/. Wymianę drzwi wewnętrznych – 
zakupienie i montaż 9 sztuk drzwi 2/. Instalację oświetlenia 
awaryjnego 3/. Wyposażenie okien w salach przedszkolnych i 
pomieszczeniach biurowych w osłony przeciwsłoneczne – rolety 
W/w  wyposażenie będzie odpowiednio dobrane pod kątem 
spełniania wymogów bezpieczeństwa dla dzieci, dotyczących rodzaju 
użytych materiałów, elementów ochronnych, dostępnych 
zabezpieczeń, łatwości w utrzymaniu czystości oraz posiadających 
atesty i spełniających europejskie normy.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 15000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust.2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

85 L194 Wymiana okien w sali 
fizyczno-matematycznej 
w Szkole Podstawowej nr 
5

W budynku obiętym opieką konserwatora zabytków mieści się SP nr 
5, której z uzyskanych środków pomożemy wymienić drewniane 
okna w sali fizyczno-matematycznej , a nie były wymieniane od 
czasów wybudowania szkoły w 1929 r.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 60000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz  §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .
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86 L198 Pracownia Logopedyczna 
dla dzieci z PM Nr 171

Wyposażenie pracowni logopedycznej w pomoce dydaktyczne dla 
dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności 
językowej, poprzez zakupienie wartościowych edukacyjnie, 
nowoczesnych programów multimedialnych, logo gier oraz sprzętu 
do korzystania z tych programów. W PM Nr 171 dzieci korzystają z 
opieki logopedy w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej, 
został wydzielony pokój pełniący rolę pracowni logopedycznej. 
Brakuje  natomiast odpowiedniego wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne, służące prowadzeniu efektywnej, zintensyfikowanej i 
skutecznej terapii logopedycznej. Zgłaszany projekt  ma zwiększyć 
dostępność do atrakcyjnych, nowoczesnych i motywujących dziecko 
do pokonywania trudności środków dydaktycznych,  które będą 
wykorzystywane na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i 
innych mających na celu rozwijanie umiejętności językowych i 
niwelowanie trudności z tym związanych.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 30983,40 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

87 L199 Zajęcia ogólnorozwojowe 
dla Dzieci z Polesia

W związku z wydłużającym się okresem pandemii COVID-19, duża 
część dzieci była wykluczona z aktywności przedszkolnej i szkolnej. 
Mogło to utrudnić im prawidłowy rozwój oraz adaptację w 
środowisku rówieśniczym. Aby wyjść naprzeciw, proponujemy 
zajęcia treningu umiejętności społecznych, logopedyczne oraz języka 
angielskiego. Ze strony rodziców z okolicznych kamienic jest duże 
zainteresowanie zajęciami rozwijającymi potencjał i umiejętności ich 
dzieci oraz wyrównywanie szans.  Aby uatrakcyjnić zajęcia potrzebne 
jest nowoczesne wyposażenie oraz akcesoria. Zajęcia bazowałyby na 
użyciu monitora interaktywnego. Celem jest stworzenie miejsca 
atrakcyjnego dla dzieci, w którym terapia i nauka są zabawą. 
Aktualne wyposażenie placówki nie pozwala na organizację zajęć 
dodatkowych dla dzieci z zewnątrz.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 13168,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

88 L200 "Zestaw rekreacyjny dla 
dzieci do ogrodu przy 
Przedszkolu Miejskim nr 
63 w Łodzi''

Główna ideą zakupu zestawu rekreacyjnego dla dzieci do ogrodu 
przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi jest pobudzanie zmysłów z 
wykorzystaniem atrakcyjnych i kolorowych urządzeń oraz poprawa 
bezpieczeństwa przebywających na placu zabaw dzieci. Zestaw 
rekreacyjny dla dzieci do ogrodu to rozbudowany zestaw 
rekreacyjny składający się z 3 wież, na które prowadzą 4 wejścia, 2 
podwieszane mosty oraz 2 zjeżdżalnie zamontowane na różnych 
wysokościach urządzenia. Konstrukcja zestawu: drewno klejone, stal 
nierdzewna, płyta HPL. Zestaw będzie wykorzystywany podczas 
pobytu dzieci w ogrodzie oraz przez starsze rodzeństwo naszych 
przedszkolaków w godzinach pracy przedszkola, podczas pikników 
rodzinnych , spotkań organizowanych z okazji Dnia Dziecka dla 
pobliskich placówek oświatowych itp.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 39000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz  §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

89 L201 Rolety przeciwsłoneczne 
w Przedszkolu Miejskim 
nr 63

Zakup i montaż rolet przeciwsłonecznych w 4 salach , w których 
przebywają dzieci  w tym w 1 sali leżakują po obiedzie, sprawi,że 
przedszkole zapewni lepszy komfort do pracy i odpoczynku naszym 
przedszkolakom i pracownikom.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 20000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .
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90 L202 Termomodernizacja oraz 
remont tarasu 
Przedszkola Miejskiego nr 
63

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 energia cieplną.Wpłynie na poprawę 
estetyki ul. Potokowej i pobliskich okolic.Główna ideą remontu 
tarasu jest wykorzystanie go do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
zajęć dodatkowych oraz spotkań integracyjnych dla rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola a także dla dzieci z pobliskich 
przedszkoli i szkół w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym 
np. teatr dzieci - dzieciom.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 420000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

91 L208 Z muzyką przy fontannie 
w szkole muzycznej im. 
A.Tansmana.

Remont fontanny i zagospodarowanie terenu wokół niej na terenie 
szkoły muzycznej. Modernizacja starej, niebezpiecznej nawierzchni 
wokół budynku szkoły. Zakup i zamontowanie 10 ławek parkowych i 
8 stojaków na rowery. Zlikwidowanie tego typu barier 
architektonicznych jest szczególną wartością dla osób z 
ograniczeniami ruchowymi lub niepełnosprawnością. Konieczne jest 
usunięcie starej nawierzchni, wyrównanie terenu, utwardzenie 
nawierzchni i położenie kostki brukowej. Należy również 
zamontować bezpieczne stojaki dla rowerów – wielu naszych gości 
przyjeżdża do nas rowerami. Zasadne jest zamontowanie ławek – 
mieszkańcy i słuchacze będą mogli wygodnie korzystać z terenu 
zielonego wokół szkoły podczas (i nie tylko) plenerowych koncertów 
muzycznych, wypoczynku wśród zieleni, mogąc docenić również 
walory przyrodnicze terenu zielonego wokół szkoły (okazy drzew tj. 
akacje, lipy, klony, świerki) oraz docenić śpiew ptaków.  Na terenie 
szkoły znajduje się stara nieużywana fontanna. Podczas wydarzeń 
muzycznych w plenerze odremontowana byłby pięknym, 
klimatycznym dodatkiem. Fontanna wymaga całkowitego remontu 
hydraulicznego oraz renowacji zewnętrznej. Bezpłatne i 
ogólnodostępne koncerty plenerowe odbywające się cyklicznie, 
dzięki nowej i bezpiecznej, pozbawionej nierówności oraz barier 
architektonicznych nawierzchni oraz pięknej, sprawnej fontannie 
zyskałyby estetyczną, wyjątkowo nastrojową oprawę. (...)

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 224000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w  §2 ust. 2 pkt. 1 Uchwały nr 
XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego  - uruchomiono procedurę 
przekazania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Ministerstwu Kultury i Sztuki.

92 L218 Rozwijamy dziennikarskie 
zainteresowania uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 
94 w Łodzi

Współczesny świat opiera się na informacjach przekazywanych w 
mediach, dlatego młodzi ludzie powinni uczyć się odbioru i selekcji 
wiadomości, które otrzymują. Udział w zajęciach dziennikarskich 
nauczy dzieci nie tylko zbierania danych, umiejętności 
wykorzystywania i przetwarzania otrzymywanych informacji, ale 
także przemyślanego korzystania z wiedzy, którą otrzymują poprzez 
media. Praca w gazetce szkolnej rozwinie także umiejętność 
samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków, tworzenia różnych 
form dziennikarskich. Uwrażliwi również na sprawy rówieśników i 
inne tematy nie tylko związane ze szkołą.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 9900,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

93 L219 Zakup książek do 
biblioteki szkolnej w 
Szkole Podstawowej nr 
94 w Łodzi

Biblioteka szkolna poza potrzebnymi uczniom lekturami powinna 
posiadać bogaty księgozbiór literatury polskiej i powszechnej, który 
służyłby rozwijaniu wyobraźni, pasji i poznawaniu świata przez dzieci 
i młodzież. W erze kultury obrazkowej, bardzo ważnym jest, by 
dzieci nie zapominały o książce papierowej, która nie tylko wpływa 
na wyobraźnie i postrzeganie świata, ale także poprawia 
umiejętności językowe i ortograficzne uczniów.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 18000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .
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94 L221 WSPARCIE 
MULTIMEDIALNE DLA 
UCZNIÓW KATEDRALNEJ

Czas pandemii przeniósł szkolę całkowicie do sieci, niestety nie 
wszystkie szkoły posiadają pełne wyposażenie. Dodatkowo duża 
ilość uczniów, również z Ukrainy powoduje iż sprzęty się psują 
szybciej, a w szkołach brakuje wyposażenia, które byłoby 
kompatybilne z istniejącym. Wychodząc na przeciw prośbom 
rodziców i nauczycieli naszych uczniów z Katedralnej składamy jeden 
wspólny projekt, który wspomoże uczniów z Katedralnej.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 151287,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d Uchwały nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

95 W128SW Bezpieczne przejście dla 
pieszych przy Przedszkolu 
Miejskim nr 107

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do 
Przedszkola Miejskiego nr 107 i pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 37. 
Zakłada on zatrudnienie osoby przeprowadzającej najmłodszych 
przez przejście dla pieszych na ulicy Józefa na wysokości 
przedszkola. W godzinach porannych i popołudniowych występuje 
tu duże natężenie ruchu. Mimo ograniczenia prędkości do 20 km/h, 
przejście przez jezdnię jest utrudnione, ze względu na brak 
przestrzegania przez kierowców przepisów oraz często wykonywane 
manewry wyprzedzania przed przejściem i bezpośrednio na nim.

ZWydział Edukacji NEGATYWNA 25000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §1 ust. 5 pkt. d oraz §2 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego .

96 L023 Mała Akademia Sportu w 
Jedenastce - kompleks 
sportowo - rekreacyjny w 
Szkole Podstawowej nr 
11 im. Marii Kownackiej 
w Łodzi

Zakres projektu obejmuje stworzenie wielofunkcyjnego boiska 
sportowego ze sztuczną nawierzchnią i bieżni do ćwiczenia biegów 
na krótkim dystansie dla uczniów i aktywnych osób amatorsko 
uprawiających sporty: piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę. 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi przy ul. 
Hufcowej 20A jest osiedlową szkołą podstawową, w której brak jest 
boiska szkolnego. Znajdujący się na terenie szkoły plac zabaw nie 
spełnia już wymogów bezpieczeństwa. Sprzęt jest zużyty, a koszty 
remontu przewyższają budowę nowego kompleksu. „MAŁA 
AKADEMIA SPORTU W JEDENASTCE” – kompleks sportowo- 
rekreacyjny  swoim wyglądem i formą doskonale wkomponuje się w 
estetykę otoczenia.  W ramach zadania zrealizowane zostaną 
następujące prace: 1. budowa płyty boiska ze sztuczną nawierzchnią 
z wymalowanymi liniami boiska piłki nożnej, piłki siatkowej i 
koszykowej; 2. montaż urządzeń ( 4 kosze do koszykówki, bramki do 
piłki nożnej/ręcznej - 2 szt., słupki + siatka z możliwością szybkiego 
demontażu do piłki siatkowej); 3. budowa bieżni ze sztuczną 
nawierzchnią  do ćwiczenia biegów na krótkim dystansie; 4. budowę 
chodników; 5. rewitalizację trawników. Projekt przyczyni się do 
poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez uczniów i 
mieszkańców osiedla. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na 
rozwój pod względem rekreacyjnym i sportowym oraz zaspokoi 
potrzeby społeczne mieszkańców. (...)

ZWydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 1535000,00 Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości spędzania czasu wolnego przez młodszych, 
jak i starszych mieszkańców. Ponadto pozytywnie wpłynie na rozwój oraz zaspokoi potrzeby 
mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.  Zadanie 
spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 
2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”
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97 L104 Centrum rekreacyjno-
kulturalne przy SP 116 ,   
91-231 Łódź ul. Ratajska 
2/4

Centrum rekreacyjno-kulturalne przy SP 116 będzie udostępnione 
mieszkańcom osiedla oraz uczniom. W projekcie planujemy kilka 
stref. Strefa Miasteczka Ruchu Drogowego: Miasteczko ruchu 
drogowego: wyznaczenie alejek/przejazdów rowerowych, 
wyposażenie w zestaw znaków drogowych, sygnalizatorów 
świetlnych oraz zakupienie rowerów i hulajnóg. Strefa kult.-rekr. 
Zakupienie ławeczek multimedialnych z możliwością odsłuchania 
muzyki oraz informacji historycznych i przyrodniczych, utworzenie  
zadaszonej mini sceny  na powietrzu , zakupienie siedzisk/krzeseł 
przenośnych, zakupienie 2 rzutników i sprzętu nagłaśniającego 
zakupienie drzewek i krzewów z tabliczkami informacyjnymi, montaż 
koszy do segregacji śmieci, założenie oświetlenia solarnego wzdłuż 
alejek w celu doświetlenia w porach wieczornych.Strefa sportowa: 
Wyłożenie kostką terenu wokół szkoły i utworzenie parku 
rekreacyjnego-sportowego  ze stołami do tenisa, urządzeniami do 
siłowni na powietrzu oraz doposażeniem placu zabaw w drabinki,  
boiskiem do piłki nożnej, do siatkówki i koszykówki, do szachów 
wielkogabarytowych oraz stoliczków szachowych, remont zapleczy 
techn. do przechowywania zakupionego sprzętu wraz z szatniami, 
wejściem  i zadaszeniem, wymiana drzwi, zakupienie pomocy 
dydaktycznych do różnego rodzaju zajęć , częściowe ogrodzenie 
zabezp. i odgradzające poszczególne strefy. Projekt zakłada również 
odwodnienie terenu oraz utworzenie wiaty rowerowej z 
zadaszeniem.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 1622000,00 Realizacja zadania wpłynie na zniesienie barier architektonicznych oraz ułatwi dostęp do 
obiektu osobom z niepełnosprawnościami. Przyczyni się do integracji społeczności lokalnej 
poprzez zróżnicowane formy spędzania czasu wolnego.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”

98 L109 Bezpieczna szkoła - 
bezpieczny uczeń. 
Montaż zewnętrznego 
monitoringu w SP 130

Projekt zakłada zakup i montaż monitoringu zewnętrznego w SP 130 
w Łodzi w celu poprawienia bezpieczeństwa uczniów. Monitoring 
pozwoli na zapobieganie zagrożeniom i umożliwi szybkie reagowanie 
w zaistniałych, niebezpiecznych sytuacjach.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników 
przestrzeni publicznej. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.”

99 L005 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 
174 im. Jana 
Machulskiego w Łodzi

Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego 
zlokalizowanego na terenie obecnego boiska asfaltowego przy 
Szkole Podstawowej nr 174 w Łodzi. Boisko o podłożu 
poliuretanowym z wyrysowanymi liniami do gry w piłkę nożną, piłkę 
ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową. Zamontowane zostaną 
konstrukcje do gry w koszykówkę, słupy oraz siatki do piłki 
siatkowej, bramki do gry w piłkę nożną i ręczną. Całość otoczona 
wysoką siatką z furtkami oraz piłkochwytami. Obiekt zostanie 
oświetlony i wyposażony w monitoring. Wzdłuż ogrodzenia boiska 
od strony szkoły będą wytyczone chodniki z kostki brukowej przy 
których staną ławeczki i kosze na śmieci. Jesteśmy jedyną szkołą w 
dzielnicy posiadająca na terenie szkoły zdewastowane, asfaltowe 
boiska. Realizacja projektu ma na celu stworzenie bezpiecznego 
miejsca do zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów szkoły oraz 
mieszkańców Łodzi

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1590000,00 Realizacja zadania pozwoli  dzieciom , młodzieży oraz mieszkańcom  na ciekawe, bezpieczne i 
atrakcyjne spędzanie czasu podczas różnych form aktywności sportowej na świeżym 
powietrzu. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w 
Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 
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”. Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni 
zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w 
sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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100 L006 Budowa windy w 
ŁCDNiKP dla osób z 
niepełnosprawnościami 
(Kopcińskiego 29)

Celem budowy windy w budynku Łódzkiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 
29 zostanie najpierw opracowana dokumentacji technicznej dla 
zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku o 
szyb windowy (lokalizacja wg. naszych roboczych ustaleń; dla 
budowy szybu, przebudowy dachu nad budynkiem niskim oraz 
pomieszczeń przyległych w niezbędnym zakresie) obejmującej:  - 
opracowanie ekspertyzy zabezpieczeń pożarowych pod kątem 
uzyskania uzgodnienia dokumentacji i ew. uzyskania odstępstwa od 
przepisów przeciw pożarowych  - uaktualnienia / poszerzenie / 
rozbudowania / opracowania orzeczenia o stanie technicznym 
budynku pod kątem planowanej inwestycji  - wykonanie 
inwentaryzacji uzupełniającej (dla potrzeb rzeczoznawcy ppoż. 
inwentaryzacja musi obejmować cały budynek) - opracowanie 
pełnobranżowej dokumentacji projektowej:  - projekt budowlany z 
elementami wykonawczymi w zakresie: • architektury • konstrukcji 
(dokumentacja z elementami wykonawczymi) • instalacji 
wewnętrznej elektrycznej i odgromowej • informacji BIOZ  - 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  - 
Kosztorysów nakładczych z obmiarami  - Kosztorysów inwestorskich  
- Uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (bhp, higieniczno - 
sanitarne i ppoż.), przygotowania i złożenia wniosku o wydanie 
decyzji - pozwolenia na budowę.  (...)

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 745000,00 Realizacja zadania przyczyni się do zniesienia barier architektonicznych oraz ułatwi osobom  
niepełnosprawnym korzystanie z oferty placówki. Zadanie spełnia wymogi określone w 
Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.”

101 L007 Modernizacja placu 
zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 174 im. 
Jana Machulskiego w 
Łodzi.

Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi, 
wykonany jest z drewnianych elementów, które z biegiem lat uległy 
zniszczeniu. Dotyczy to również nawierzchni. Modernizacja 
obecnego placu zabaw polegałaby na wykonaniu nowego 
modułowego placu zabaw z drewna i/lub metalu. Naprawa obecnie 
znajdujących się urządzeń na placu zabaw może okazać się 
kosztowniejsza niż wymiana na nowe. Plac zabaw powinien składać 
się z drewnianych/metalowych pomostów, drabinek, zjeżdżalni, 
ruchomych mostków, niskich ścianek wspinaczkowych, rur, tak aby 
był on atrakcyjny dla dzieci w każdym wieku. Podczas modernizacji 
ulegnie uszkodzeniu obecna nawierzchnia placu zabaw. W związku z 
tym należy położyć bezpieczną nawierzchnię na przykład wylewaną z 
granulatu SBR, EPDM. Nowoczesny plac zabaw zapewni aktywne 
spędzanie czasu dzieciom w ramach zajęć lekcyjnych, pobytu na 
świetlicy szkolnej oraz w pozalekcyjnej aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu w rodzinnym czy rówieśniczym gronie. Plac 
zabaw tak jak do tej pory będzie udostępniony wszystkim 
mieszkańcom Łodzi. Obiekt ze względów bezpieczeństwa zostanie 
ogrodzony, doświetlony oraz doposażony w rozbudowany 
monitoring.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 254500,00 Realizacja zadania pozwoli  na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 
świeżym powietrzu dzieciom w każdym wieku. Ponadto poprawi estetykę przestrzeni wokół 
placu zabaw i warunki bezpieczeństwa jego użytkowników.  Zadanie spełnia wymogi określone 
w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 
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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni 
zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w 
sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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102 L008 Siłownia zewnętrzna oraz 
strefa gry w szachy przy 
Szkole Podstawowej nr 
174 im. Jana 
Machulskiego w Łodzi.

Siłownia zewnętrzna oraz strefa gry w szachy to doskonałe 
połączenie sportu i rekreacji z rozwijaniem intelektu umysłowego. 
Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń pozwali stworzyć 
profesjonalne i bezpieczne miejsce czynnego wypoczynku dla 
młodzieży, seniorów i rodziców z dziećmi. Siłownia mogłaby składać 
się z urządzeń typu biegacz, rowerek, wahadło, wioślarz, wyciąg, 
twister, stepper . ustawionymi na podłożu poliuretanowym. W skład 
siłowni wchodzić będą również regulamin siłowni i instrukcja obsługi 
urządzeń oraz oświetlenie i monitoring. Uczniowie uczący się w 
Szkole Podstawowej nr 174 uczestniczą, od 2016 roku w 
Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego „Edukacja 
przez Szachy w Szkole”, w zajęciach organizowanych we współpracy 
z UMŁ uczących gry w szachy odnoszą sukcesy podczas turniejów. 
Realizacja projektu umożliwi wszystkim, niezależnie od wieku, 
kondycji oraz umiejętności, dostęp do bezpłatnej, atrakcyjnej formy 
aktywności fizycznej i umysłowej.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 219000,00 Realizacja projektu pozwoli na stworzenie bezpiecznego, profesjonalnego miejsca, w którym  
mieszkańcy Łodzi, niezależnie od wieku będą mogli w sposób aktywny spędzać czas wolny na 
świeżym powietrzu.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

103 L010 Strefa21 - boisko 
wielofunkcyjne i skwer 
wypoczynkowy przy 
Kopernika 2

Wnioskujemy o wykonanie wielofunkcyjnego boiska i wspólnej 
przestrzeni wypoczynkowej, które będą służyć integracji i aktywizacji 
sportowej całej lokalnej społeczności. Obecny stan boiska zagraża 
zdrowiu i bezpieczeństwu – stary asfalt się kruszy, pełno jest wyrw i 
pęknięć.  Projekt STREFA21 obejmuje budowę boiska 
wielofunkcyjnego (do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, 
unihokeja) wraz z piłkochwytami i małą plenerową siłownią. Całość 
dopełni skwer wypoczynkowy (ławki, stół do gry w szachy i warcaby, 
świeże nasadzenia – kwitnące pnącza i magnolie).  Uczniowie XXI LO 
i okoliczna młodzież będą mogli pograć w kosza albo siatkę, sąsiedzi 
wpadną na partyjkę szachów albo poopalać się na ławeczce. Mamy 
dość zaniedbanego dziedzińca. Chcemy czuć się bezpiecznie, 
rozmawiać z ludźmi i cieszyć na widok zrewitalizowanej przestrzeni 
łódzkiego podwórka.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1603000,00 Realizacja zadania wpłynie na integracje społeczności lokalnej. Stworzy warunki do aktywnego 
spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

104 L012 Herb Łodzi w każdej 
szkole!

Projekt zakłada zakup i montaż na froncie każdej placówki 
edukacyjnej na terenie miasta herbu Łodzi umieszczonego na 
owalnej tabliczce odpornej na warunki atmosferyczne. Projekt ma 
celu wzmacnianie lokalnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 45000,00 Realizacja projektu wpłynie na podniesienie stanu świadomości łódzkich dzieci i młodzieży 
odnoszącego się do lokalnego patriotyzmu. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego.
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105 L014 Na dziedzińcu i w 
ogrodzie uczymy się o 
przyrodzie - remont 
dziedzińca przy Szkole 
Podstawowej nr 56

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i edukacyjnego 
dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 w Łodzi, z którego 
będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i pozostali mieszkańcy 
osiedla, w tym osoby niepełnosprawne. Z terenu tego 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. 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. Chodniki 
zostaną wymienione oraz poszerzone po to, aby ułatwić osobom 
niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach, korzystanie z 
dziedzińca. Na dziedzińcu zostanie również wyremontowany stary 
murek a na nim będą utworzone miejsca do siedzenia. Dodatkowo 
zostanie uporządkowana zieleń wokół 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.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 535000,00 Realizacja zadania przyczyni się do stworzenia, bezpiecznego, atrakcyjnego i dostosowanego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym 
powietrzu. Istnieje możliwość konieczności wycięcia drzew.  Zadanie spełnia wymogi określone 
w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” 
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

106 L018 Pierwsze kroki małego 
alpinisty.Ogólnodostepna 
górka wspinaczkowa ze 
zjeżdzalnią na terenie PM 
nr 146 Zarzew

Górka wspinaczkowa powstałaby na terenie PM146 przy ul. 
Morcinka 3, na istniejącym już nasypie ziemi. Rozpatrywany teren 
został by odgrodzony od pozostałego terenu przedszkola i 
zamontowano by dwie furtki (jedna z terenu przedszkola a druga z 
terenu zewnętrznego). Górka byłaby dostępna dla wszystkich (w 
godzinach pracy przedszkola tylko dla przedszkolaków, po godzinach 
pracy przedszkola dla wszystkich mieszkańców z Łodzi). Górka 
wspinaczkowa miałaby ok. 3m wysokości i składałaby się różnych 
elementów wspomagających wspinanie się oraz z dużej metalowej 
zjeżdżalni o szerokości 1,2m. Część górki byłaby wyłożona 
nawierzchnią gumową, bezpieczną dla dzieci. Górka byłaby 
doskonałą formą aktywnego spędzania czasu dla dzieci, 
wspomagającą ich rozwój motoryczny. 

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 198000,00 Realizacja zadania pozwoli na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 
świeżym powietrzu. Ponadto poprawi estetykę przestrzeni i warunki bezpieczeństwa 
użytkowników górki wspinaczkowej.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”Realizacja zadania może 
wiązać się z wycinką drzew. 

107 L020 Boisko wielofunkcyjne 
przy Sp 48

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego umożliwi dzieciom oraz 
młodzieży aktywny rozwój fizyczny oraz społeczny. Teren boiska, 
przygotowany według najnowszych standardów, będzie służył 
mieszkańcom osiedla.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1260000,00 Realizacja zadania stworzy warunki do bezpiecznego, atrakcyjnego oraz aktywnego spędzania 
czasu wolnego na świeżym powietrzu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom podczas 
rożnych form aktywności sportowej.  Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr 
XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy 
realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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108 L035 Orlik w nowej odsłonie - 
42 Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Ireny Sendlerowej w 
Łodzi

Obiekt sportowy Orlik przy 42 Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny 
Sendlerowej w Łodzi ul. Stawowa 28 cieszy się ogromną 
popularnością. Boiska są maksymalnie wykorzystywane w ciągu 
raku. Od poniedziałku do niedzieli dostępne od godz. 8.00 do 22.00 
czyli 14 godzin dzienne. Co szczególnie ważne i warte podkreślenia - 
korzystanie z obiektu jest bezpłatne. Wzmożone w ostatnich latach 
zainteresowanie mieszkańców aktywnych spędzaniem wolnego 
czasu, zajęcia wychowania fizycznego placówek oświatowych - 
wszystko to przyczyniło się do znacznego obniżenia parametrów 
jakościowych nawierzchni boiska do siatkówki/koszykówki i boiska 
do gry w piłkę nożną, jest to naturalny proces zużycia materiałów, 
który doprowadza do powstania uszkodzeń mechanicznych, takich 
jak ubytki, pęknięcia, itp. Taki stan rzeczy znacznie pogarsza komfort 
gry, sprawia zagrożenia dla użytkowników i wymaga stałych napraw. 
Proponujemy: - wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej, - 
naprawę boiska do koszykówki/siatkówki, - wymianę: piłkochwytów, 
bramek, koszy, ławek, siatki ogrodzeniowej, bramy, furtek, - remont 
pomieszczeń sanitarnych - boisko do siatkówki plażowej, bieżnia z 
skocznią, chodnik - monitoring

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1999510,00 Realizacja zadania podniesie warunki w zakresie bezpiecznego korzystania z obiektu 
sportowego podczas aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu przez 
mieszkańców Łodzi. Ponadto przyczyni się do tego, iż mieszkańcy będą mieli możliwość 
ciekawego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”

109 L041 Modernizacja chodnika 
przy Szkole Podstawowej 
nr 3 Al. Harcerzy 
Zatorowców 6

Modernizacja istniejącego chodnika zapewni poprawę 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników chodnik, funkcjonalności 
oraz walorów estetycznych. Obecna nawierzchnia z płyt 
chodnikowych jest użytkowana od kilkudziesięciu lat. Płyty 
chodnikowe są mocno popękane, ruchome i tworzą nierówną 
powierzchnię, na której może dochodzić do upadków i urazów. 
Chodnik usytuowany jest przy budynku szkoły Podstawowej nr 3. 
Ustawienie wiaty ze stojakami na rowery umożliwi pozostawienie 
rowerów w miejscu chronionym przed opadami oraz pozwoli na 
zabezpieczenie przed kradzieżą dając możliwość przypięcia roweru.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 330000,00 Modernizacja chodnika przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników 
tej przestrzeni publicznej. Montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami przyczyni się do 
propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców oraz podniesie komfort cyklistów 
poprzez stworzenia miejsca, w którym będzie można bezpiecznie zostawić rower.  Zadanie 
spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 
2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”

110 L042 BUDOWA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEG0 
PRZY XXIII LO

Projekt obejmuje budowę boiska do gier zespołowych przy XXIII LO i 
ma na celu wymianę dotychczasowej nawierzchni asfaltowej, która z 
uwagi na utratę bezpieczeństwa poprzez liczne uszkodzenia, nie 
nadaje się do użytku. Nowa inwestycja stworzy bazę sportową dla 
uczniów szkoły, uatrakcyjni lekcje z wychowania fizycznego, które 
będzie można prowadzić na świeżym powietrzu i w bezpiecznych 
warunkach, na terenie ogrodzonym. Boisko będzie bezpłatnie 
wykorzystywane do celów sportowo-rekreacyjnych w godzinach 
pracy szkoły głownie przez uczniów i nauczycieli liceum. Po 
godzinach pracy szkoły i po uzgodnieniu z Dyrektorem z boiska 
korzystać będą mieszkańcy osiedla - rodziny z dziećmi, seniorzy. 
Nowoczesny obiekt stworzy możliwości organizacji imprez 
sportowych wspólnie ze społecznością lokalną, jaki i organizację 
zawodów międzyszkolnych.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1048000,00 Realizacja zadania pozwoli mieszkańcom i mieszkankom na bezpieczne, aktywne  i atrakcyjne 
spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zadanie spełnia wymogi określone w 
Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” 
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.” Realizacja zadania wiąże się 
z wycinką drzew.
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111 L043 Wymiana nawierzchni na 
parkingu ŁCDNiKP dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
(Kopcińskiego 29)

Budynek ŁCDNiKP ma dwa wejścia i 1200m2 terenu wokół budynku, 
w tym dojazdy do obu drzwi wejściowych, obecnie wyłożonych starą 
kostką, kostka posiada liczne braki i nierówności i stwarza 
zagrożenie w poruszaniu się osobom pieszym, a osobom 
niepełnosprawnym i na wózkach może wręcz uniemożliwiać  
samodzielne dojście do budynku. 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego zatrudnia sześć osób niepełnosprawnych oraz 
prowadzi Akademię Seniora, w ramach której seniorzy aby dotrzeć 
do budynku muszą pokonać całą długość parkingu i podjazdu.  W 
budynku prowadzone są również zajęcia dla innych grup wiekowych - 
dzieci, młodzieży (zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin), osób 
dorosłych (doskonalenie nauczycieli, kursy) – gdzie warunki 
utrudniają, a nawet czasem uniemożliwiają uczestnictwo w 
zajęciach osób poruszających się np. na wózkach inwalidzkich.  W 
związku z tym celem projektu jest wymiana 250m2 nawierzchni od 
wjazdu na teren posesji do rozwidlenia dróg prowadzących do drzwi 
wejściowych. Początkowy teren od bramy wjazdowej jest 
najbardziej nierówny i wymagający pilnej wymiany.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 315000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności do obiektu osobom z 
niepełnosprawnością, co umożliwi im  korzystanie z oferowanych form kształcenia.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”

112 L045 Integracyjna Szkoła 
Podstawowa nr 67 w 
Łodzi - modernizacja i 
remont przyszkolnego 
placu zabaw "Żagiel"

Celem projektu jest modernizacja i remont istniejącego od 8 lat 
zewnętrznego placu zabaw "Żagiel". W wyniku intensywnej 
eksploatacji zniszczeniu uległa nawierzchnia placu zabaw i wymaga 
pilnej wymiany. Urządzenia - zabawki zostały zdekompletowane, 
część z nich wymaga naprawy lub wymiany. Modernizacja obiektu 
zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkujących go uczniów, w tym 
z niepełnosprawnościami oraz dzieci mieszkańców okolicznych 
bloków, które również korzystają z urządzeń.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 231100,00 Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie komfortu i poziomu bezpieczeństwa użytkowników 
oraz poprawę dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie spełnia wymogi 
określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  
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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni 
zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w 
sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

113 L047 Strefa zajęć i relaksu na 
boisku Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 5 
w Łodzi

Projekt zakłada utworzenie strefy zajęć oraz odpoczynku i relaksu na 
świeżym powietrzu usytuowanej na terenie boiska szkolnego 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi w części niezajętej 
przez boiska do gier zespołowych. Strefa dostępna będzie dla 
społeczności szkolnej, sąsiadów szkoły i wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców od godziny 8.00 do 16.00 w dni 
robocze oraz po uzgodnieniu z zarządcą jednostki również w 
weekendy.  Strefa usytuowana będzie w sposób dostępny będzie dla 
osób z niepełnosprawnościami. W strefie wyodrębniona zostanie 
część do relaksu i wypoczynku oraz część pozwalająca na 
prowadzenie zajęć, imprez i spotkań na świeżym powietrzu w 
otoczeniu zieleni. Strefa będzie utworzona poprzez trwałe 
zamontowanie  na terenie  boiska gotowych elementów tj. siedzisk, 
ławek, stołów i donic na roślinność. Wszystkie gotowe elementy 
zakupione zostaną u producenta ww produktów przy zachowaniu 
zasad konkurencyjności. Wykonane będą z odpornych na warunki 
atmosferyczne  materiałów tj. stali węglowej i specjalnych płyt z 
tworzywa HPL imitujących drewno. Zamontowana strefa nie będzie 
generować kosztów eksploatacji, a bieżące utrzymanie będzie 
obowiązkiem zarządzającego szkołą.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 159000,00 Realizacja zadania stworzy mieszkańcom warunki do bezpiecznego,  aktywnego i atrakcyjnego 
spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Przyczyni się do integracji społeczności 
lokalnej. Ponadto pozwoli na poprawę dostępności do obiektu dla osób z 
niepełnosprawnościami.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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114 L051 Doposażenie pracowni 
językowej (jęz. 
hiszpański, jęz. niemiecki) 
w Technikum nr 13 w 
Zespole Szkół Geodezyjno-
Technicznych im. 
Sybiraków w Łodzi

Nowoczesna pracownia językowa to przyszłość nauki języków, 
doskonałe rozwiązanie wspomagające naukę w szkole i spełniające 
swoje role i oczekiwania w klasach o różnej liczebności. Celem 
naszego projektu jest utworzenie dwóch pracowni językowych do 
nauki języka hiszpańskiego i języka niemieckiego. Takie pracownie 
językowe pozwolą skuteczniej zainteresować uczniów i skupić ich 
uwagę. Nauka stanie się przyjemniejsza, bardziej atrakcyjna, 
różnorodna i spowoduje lepsze efekty w komunikacji w języku 
hiszpańskim i niemieckim. Pozwoli na swobodny i głośny trening 
wymowy, doskonalenie mowy dzięki dialogom, a także 
przełamywanie wstydu i oporu przed rozmowami w obcych 
językach. Sale będzie można konfigurować na wiele sposobów. 
Przykładowe tryby pracy nauczyciela to praca indywidualna z 
wybranym uczniem (możliwe jest błyskawiczne przełączanie się 
między uczniami), praca w grupach (jedna grupa pracuje z 
materiałem z płyty, druga prowadzi dialog z nauczycielem, uczniowie 
z wyłączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z 
grupy), praca w parach (uczniowie prowadzą dialog w parach, przy 
czym poszczególne pary nie słyszą się nawzajem, nauczyciel ma 
możliwość podsłuchania dialogu dowolnej pary, włączenia się w 
niego). Nauka języków obcych z wykorzystaniem słuchawek ma na 
celu przede wszystkim ośmielić młodzież i dorosłych, zachęcić do 
aktywnego udziału w konwersacji. Zestaw dydaktyczny posiada 
jeszcze szereg innych zalet. Nauczyciel przy pomocy programu 
komputerowego ma możliwość dobierania uczniów, którzy mają ze 
sobą współpracować, prowadzić dyskusje, pisać dyktanda. 
Uczniowie nie będą musieli w tym celu zmieniać swoich miejsc. 
wykorzystanie multimedialnych pracowni językowych pozwoli na 

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 211200,00 Realizacja projektu podniesie jakość kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami oraz ułatwi 
im naukę języka obcego.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”

115 L056 Bezpieczna 114-stka - 
Monitoring wizyjny wokół 
SP 114 w Łodzi, ul. 
Milionowa 64

Celem projektu jest montaż kamer wokół szkoły. Szkoła jest 
wyremontowana, monitoring zapewni większe bezpieczeństwo 
uczniom i może zapobiec aktom wandalizmu. Monitoring zostanie 
włączony do systemu monitoringu miejskiego.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 45000,00 Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa bezpośrednio w rejonie szkoły oraz 
okolicy. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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 L057 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego na 
terenie ZSEiU w Łodzi ul. 
Astronautów 19

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 x 22 w skład 
którego wejdą: dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki i piłki 
ręcznej. Powierzchnia poliuretanowa, ogrodzenie , piłkochwyty, 
drenaż, oświetlenie, monitoring , trybuny.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1785000,00 Realizacja zadania pozwoli mieszkańcom na aktywne, ciekawe oraz bezpieczne spędzanie 
czasu wolnego na świeżym powietrzu podczas różnych aktywności sportowych. Zadanie 
spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 
2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.” Realizacja zadania może wiązać się z wycinką drzew.

117 L059 Nowe ogrodzenie wzdłuż 
terenu okalającego SP114 
w Łodzi

Projekt zakłada wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia na nowe, 
solidne, estetyczne, zapewniające bezpieczeństwo
ogrodzenie systemowe wraz z wymianą furtek i bram. Wymiana 
wpłynie zarówno na bezpieczeństwo dzieci jak i estetykę przestrzeni 
miejskiej.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 335000,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz estetykę przestrzeni 
wspólnej.  Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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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118 L060 ''Jak ćwiczyć , to tylko 
wśród zieleni''-
stworzenie 
ogólnodostępnej 
zewnętrznej siłowni przy 
Szkole Podstawowej 
nr.142 w Łodzi

Wniosek „Jak ćwiczyć, to tylko wśród zieleni” dotyczy stworzenia 
ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie zielonym 
znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 142, przy ul. Łupkowej 
6. Teren wokół szkoły sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na 
świeżym powietrzu. Uczniowie, jak również mieszkańcy okolicznych 
osiedli korzystają z boisk i placu zabaw, znajdujących się przy szkole. 
Kolejny element zagospodarowania zielonego terenu, jakim będzie 
siłownia zewnętrzna da możliwość jeszcze innej formie aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Tego typu obiektu nie ma w najbliższej 
okolicy. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację lokalnej 
społeczności w tak ważnym aspekcie jak zdrowie, kultura fizyczna, 
rodzinne spędzanie czasu wolnego. Głównym założeniem jest 
dążenie do aktywnego, zdrowego stylu życia dzieci i dorosłych oraz 
aktywizacji seniorów. Położenie placu na terenie zielonym wokół 
szkoły pozwoli również na prowadzenie na świeżym powietrzu zajęć 
edukacyjnych, a realizacja oferty wzbogaci ofertę rekreacyjną oko. 
W okolicy brakuje tego typu miejsc, a są one bardzo potrzebne, 
zwłaszcza wobec nieustannej rozbudowy okolicznych osiedli.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 158000,00 Realizacja zadania będzie służyć mieszkańcom podczas aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Wpłynie na aktywizację lokalnej społeczności w obszarze zdrowego stylu życia. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

119 L061 "Ale w koło jest wesoło" - 
modernizacja placu 
zabaw na terenie przy 
Szkole Podstawowej nr 
142 w Łodzi

Przedmiotem wniosku „Ale w koło jest wesoło” jest stworzenie 
ogólnodostępnego placu zabaw na terenie zielonym znajdującym się 
przy Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi. Teren wokół szkoły sprzyja 
aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Uczniowie, jak 
również mieszkańcy okolicznych osiedli korzystają z boisk i placu 
zabaw, znajdujących się przy szkole. Jednak istniejący plac zabaw 
zbudowany w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 
wymaga natychmiastowej renowacji. Podłoże jest bardzo zniszczone 
i powinno być wymienione jak najszybciej, podobnie większość 
zabawek. Plac zabaw jest wykorzystywany przez dzieci szkolne, jak 
również dzieci z okolicznych osiedli, ponieważ tego typu obiektu nie 
ma w najbliższej okolicy. Od czasu budowy obecnego placu liczba 
najmłodszych uczniów zwiększyła się dwukrotnie. Przedmiotem 
wniosku jest wymiana zniszczonej nawierzchni, wymiana zabawek, 
powiększenie placu zabaw. W okolicy brakuje tego typu miejsc, a są 
one bardzo potrzebne, zwłaszcza wobec nieustannej rozbudowy 
okolicznych osiedli i pojawianiu się rodzin z małymi dziećmi. 

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 375000,00 Realizacja zadania przyczyni się do bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu 
wszystkich użytkowników obiektu. Wpłynie na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego podczas 
zróżnicowanych form zabawy.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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120 L062 "Galeria u Zawiszy" - 
stworzenie 
ogólnodostępnej 
pracowni i galerii w 
Szkole Podstawowej nr 
142 w Łodzi

Przedmiotem wniosku „Galeria u Zawiszy” jest stworzenie 
ogólnodostępnej pracowni kreatywnej, połączonej z galerią w 
dawnych mieszkaniach lokatorskich, które znajdują się w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 142 w Łodzi, przy ul. Łupkowej 6. Pozostałe i 
od kilku lat puste i nieużywane pomieszczenia po lokatorach zostaną 
zaadaptowane i przekształcone w miejsce ogólnodostępne, 
przyjazne dla mieszkańców. Lokal posiada oddzielne wejście, dzięki 
czemu zajęcia, które będą się tam odbywały w żaden sposób nie 
będą zakłócały pracy szkoły i mogą się odbywać niezależnie. Miejsce 
ma szansę stać się kreatywną przestrzenią łączącą okolicznych 
mieszkańców, pozwalającą rozwijać pasje oraz budującą 
międzypokoleniowe relacje. Może być to miejsce, gdzie spotykać się 
będą dzieci i seniorzy. Da to możliwość poznania się społeczności 
łódzkich Rogów oraz okolicznych, szybko powstających, nowych 
osiedli. W Galerii będą mogły odbywać się zajęcia kreatywne 
(plastyczne, ceramiczne, rękodzieła). Będzie to również miejsce, w 
którym będzie można zaprezentować swoje prace, wytwory 
rękodzielnicze, podzielić się swoimi pasjami, zainteresowaniami i 
umiejętnościami. Sztuka będzie mogła się spotkać z odbiorcą 
poprzez wystawy, wernisaże i spotkania autorskie. Tworzymy 
miejsce, w którym mogły będą odbywać się różnego rodzaju 
warsztaty, prelekcje, pokazy i wieczorki tematyczne. Przestrzeń 
będzie wykorzystywana interdyscyplinarnie. (...)

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 163000,00 Realizacja zadania zintegruje środowisko lokalne. Przyczyni się do stworzenia miejsc, w którym 
każdy będzie miał możliwość rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”

121 L068 STREFA SPORTU przy 
Szkole Podstawowej nr 
166 - ogólnodostępne 
boiska sportowe

Zadanie polega na budowie boisk sportowych na terenie obecnego 
boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi. Jedno 
boisko wielofunkcyjne (piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka 
ręczna) o wymiarach 15mx30m z  nawierzchni polipropylenowej, tzw 
system modułowy. Nawierzchnie te składają się z łatwych do 
montażu modułów i są wyjątkowo bezpieczne dla użytkowników, 
chroniąc ich stawy i kręgosłup. Boisko będzie ogrodzone siatką o 
wys. 4m. Boisko drugie tworzące łącznie kompleks boisk wykonane 
ze sztucznej trawy o wymiarach 25mx60m z bramkami otoczone 
wysoką siatką  oraz piłkochwytami. Na terenie zaplanowano miejsce 
na ławki oraz kosze na śmieci.  Propozycja projektu ma na celu 
stworzenie bezpiecznego miejsca do prowadzenia zajęć sportowych 
oraz do wykorzystania rekreacyjnego w godzinach popołudniowych.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1805000,00 Realizacja zadania przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.  Wpłynie na aktywne 
spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu, poprzez udział w zróżnicowanych formach 
aktywności sportowej. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

122 L069 Modernizacja boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 
206 im. Łódzkich 
Włókniarek w Łodzi

W ramach realizacji projektu planowana jest modernizacja 
istniejącego boiska, porośniętego trawą, które w obecnym stanie 
służy jedynie do grania w piłkę nożną. Nowe - wielofunkcyjne boisko 
wykonane będzie z powierzchni polipropylenowej wraz z liniami 
boisk do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, a także tenisa 
ziemnego. Zamontowane zostaną piłkochwyty o wysokości 4 m.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1249000,00 Realizacja zadania będzie służyć wszystkim zainteresowanym podczas aktywnego spędzania 
czasu wolnego na świeżym powietrzu. Wpłynie na aktywizację lokalnej społeczności w 
obszarze zdrowego stylu życia.  Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy 
realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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123 L071 Modernizacja chodnika i 
podjazdu dla wózków 
inwalidzkich, 
prowadzących do wejścia 
głównego XXXIII Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Łodzi, ul. Kusocińskiego 
116

Modernizacja istniejącego chodnika, podjazdu dla wózków 
inwalidzkich oraz placyku przed wejściem głównym do XXXIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi, z możliwością zamontowania stojaków 
na rowery i ławeczek parkowych dla uczniów. Stary chodnik 
pamiętający oddanie szkoły do użytku został dodatkowo zniszczony 
w trakcie prac termomod.. Stanowi to duże utrudnienie w dotarciu 
do szkoły po rozlewiskach wody i nierównościach zniszczonych płyt 
chodnikowych dla uczniów, a w szczególności dla uczniów 
poruszających się na wózkach inwalidzkich z klas integracyjnych 
które prowadzi XXXIII LO w Łodzi

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 195600,00 Realizacja zadania przyczyni się do zniesienia barier architektonicznych oraz ułatwi uczniom z 
niepełnosprawnościami dostęp do szkoły. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr 
XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy 
realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

124 L072 KUŹNICKA PARK- PLAC 
ZABAW I SIŁOWNIA 
ZEWNĘTRZNA DLA 
UCZNIÓW I 
MIESZKAŃCÓW

Główną ideą projektu Kuźnicka Park jest modernizacja i rozbudowa 
istniejącego placu zabaw dla dzieci oraz powstanie zewnętrznej 
siłowni dla młodzieży i osób dorosłych. Ponadto celem stworzenia 
nowoczesnego kompleksu jest poprawa bezpieczeństwa 
przebywających na terenie rekreacyjnym uczniów i mieszkańców. 
Istniejący plac zabaw wymaga: usunięcia dotychczasowej 
nawierzchni, demontażu uszkodzonych sprzętów oraz renowacji 
zniszczonych urządzeń. Powstanie parku nowoczesnych, 
bezpiecznych urządzeń zachęci dzieci, młodzież i dorosłych do 
aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu, będzie ciekawą 
alternatywą dla tabletów i telefonów. Plac zabaw i siłownia 
plenerowa mają charakter ogólnodostępny dla uczniów i wszystkich 
mieszkańców osiedla Ruda, w związku z tym jego powstanie ma 
ogromne znaczenie dla całej społeczności lokalnej.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 423400,00 Realizacja zadania przyczyni się do bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu 
wszystkich użytkowników obiektu. Wpłynie na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego podczas 
zróżnicowanych form aktywności fizycznych. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

125 L075 „91 sposobów na 
aktywność fizyczną” - 
modernizacja sali 
sportowej i szatni oraz 
zakup wyposażenia w SP 
91 w Łodzi

Celem projektu jest dostosowanie obiektu do obowiązujących 
standardów, poprawa jego bezpieczeństwa, komfortu korzystania 
oraz podniesienie estetyki i atrakcyjności obiektu sali sportowej 
poprzez jej remont wraz z zapleczem, wymianę wyposażenia oraz 
oświetlenia na energooszczędne, montaż tablicy wyników i 
nagłośnienia.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 327000,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 
Umożliwi lokalnej społeczności możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.  Zadanie 
spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 
2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego.  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.”

126 L076 „91 SPOSOBÓW NA 
EDUKACJĘ, ROZWÓJ I 
CZAS WOLNY” –  plac 
zabaw, siłownia 
plenerowa oraz szkolny 
ogródek dydaktyczny  
przy SP 91 w Łodzi

Projekt obejmuje stworzenie przyjaznej przestrzeni przeznaczonej 
na cele edukacyjne i zachęcającej do aktywnego wykorzystania i 
spędzania czasu wolnego zarówno przez uczniów jak i całą 
społeczność osiedlową. Usytuowanie siłowni oraz szkolnego ogródka 
dydaktycznego w pobliżu wybudowanych wcześniej 2 boisk: 
wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska do 
siatkówki plażowej, pozwoli na stworzenie infrastruktury 
sprzyjającej rozwijaniu umiejętności poprzez łączenie zabawy i 
edukacji z aktywnością fizyczną.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 161000,00 Realizacja zadania wpłynie na spędzanie czasu wspólnego przez lokalną społeczność w sposób 
ciekawy, aktywny.  Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy 
realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
Realizacja zadania może wiązać się z wycinką drzew
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127 L081 Sala sportowa w Szkole 
Podstawowej nr 3 w 
Łodzi

Sala gimnastyczna wymaga kompleksowego odnowienia i 
przystosowania do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. 
W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia dla korzystających z 
sali, ale pozostawienie jej w takim stanie na kolejne lata może 
sprowadzić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa (pojawiające się 
coraz częściej nierówności, ruchome klepki, oświetlenie o małej 
efektywności, nieszczelne okna powodujące zalewanie sali)
Modernizacja sali gimnastycznej ma również w założeniu 
zastosowanie rozwiązań, które umożliwią korzystanie z sali 
sportowej osobom z niepełnosprawnościami, między innymi: - 
przystosowanie wejść, w tym drzwi i schodów,  - montaż tablic z 
koszami do gry w koszykówkę z mechanizmem pozwalającym na 
regulowanie wysokości koszy oraz słupków z regulacją wysokości 
siatki do gry w siatkówkę. - zainstalowanie elektronicznej tablicy 
wyników oraz nagłośnienia znajdzie zastosowanie przy organizacji 
imprez i zawodów sportowych o szerszym zasięgu. Kompleksowe 
wyremontowanie sali gimnastycznej, wyposażenie w nowy sprzęt 
sportowy oraz odnowienie szatni zapewni bezpieczeństwo, poprawi 
warunki do uprawiania sportu raz organizowania imprez 
środowiskowych.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 590000,00 Realizacja zadania przyczyni się do zniesienia barier architektonicznych, umożliwi osobom z 
niepełnosprawnościami dostęp do obiektu oraz aktywny udział w rożnych formach zajęć 
sportowych.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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 L082 Plac zabaw przy SP 58 Modernizacja placu zabaw przy SP 58 - wymiana urządzeń i 
wyposażenia placu zabaw.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 71600,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesie bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Przyczyni się 
również do integracji społeczności lokalnej oraz stworzy warunki do aktywnego spędzania 
czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr 
XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy 
realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

129 L083 "Boisko przy XI LO" Łódź, 
przy ul. Kopcińskiego 54

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska 
wielofunkcyjnego, w skład którego wchodziłyby: boisko 
wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę ręczną/nożną i 
koszykówkę z oświetleniem i monitoringiem.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1700000,00 Realizacja zadania przyczyni się do integracji społeczności lokalnej oraz stworzy warunki do 
aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu poprzez udział w różnych forma 
aktywności sportowych. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy 
realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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130 L086 „CZTERY PORY ROKU W 
OGRODZIE  – STREFA 
RELAKSACYJNO -   
DYDAKTYCZNA I 
WYMIANA CHODNIKA  
DLA SPOŁECZNOŚCI 
SZKOLNEJ I LOKALNEJ 
PRZY SP 125”

Celem projektu jest stworzenie ogrodu sensorycznego na terenie SP 
125 oraz remont schodów wejściowych i wymiana bardzo 
zniszczonego, nierównego chodnika prowadzącego do szkoły oraz 
wzdłuż budynku i przed wejściem głównym. Projekt ma na celu 
stworzenie miejsca, w którym rodzice i opiekunowie oraz sami 
uczniowie będą mogli spędzić czas w oczekiwaniu na swoje dzieci, 
czy też czas ze swoimi rówieśnikami po zakończonym dniu nauki. 
Wyremontowany chodnik zapewni większe bezpieczeństwo 
wszystkim przychodzącym do naszej placówki. W ostatnim czasie 
dzieci i dorośli są coraz bardziej zestresowani, mają mnóstwo 
obowiązków, a coraz mniej czasu na odpoczynek. Nasz ogród ma 
sprawić, że poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą ludzie będą 
mieli możliwość wyciszenia się, odpoczynku fizycznego oraz 
psychicznego. Ogrody terapeutyczne są doskonałym rozwiązaniem 
wspomagającym prawidłowy rozwój dzieci, szczególnie tych które 
mają depresję, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, z 
deficytem uwagi lub brakiem koncentracji uwagi. Jest to miejsce, z 
którego będą mogły korzystać osoby w podeszłym wieku oraz te, 
które cierpią na dolegliwości związane z narządem słuchu i wzroku. 
Tego typu ogród jest również narzędziem edukacyjnym. Rośliny 
będą tak dobrane, aby różnorodność gatunków odzwierciedlała 
zmienność przyrody w poszczególnych  porach roku. Dzieci poprzez 
zabawę i pracę w ogrodzie zyskają możliwość interakcji z przyrodą, a 
także będą miały możliwość poznania  podstaw ekologii i przyrody. 
(...)

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 343000,00 Realizacja zadania przyczyni się do bezpiecznego, ciekawego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Wpłynie na integrację społeczności lokalnej.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

131 L089 Rewitalizacja terenów 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 
przy Lasku Widzewskim 
ul. Czajkowskiego 14

Rewitalizacja terenu dla mieszkańców Łodzi pomiędzy ZSO Nr 1 a 
Laskiem Widzewskim, Wymiana chodników i nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych i miejsc postojowych, montaż ławek parkowych, 
montaż gazonów z nasadzeniami, montaż wiat na rowery i 
zagospodarowanie terenów zielonych.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1625728,00 Realizacja zadania pozwoli na stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku wśród zieleni dla 
mieszkańców. Ponadto przyczyni się do zniesienia barier architektonicznych, ułatwi osobom z 
niepełnosprawnościami dostęp do bezpiecznego korzystania z okolicy. Zadanie spełnia wymogi 
określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  
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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni 
zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w 
sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

132 L092 PLAC ZABAW dla DZIECI 
Szkoła Podstawowa nr 84 
w Łodzi, ul. Wici 16

PLAC ZABAW na terenie wokół SP 84 z przeznaczeniem dla uczniów 
naszej placówki oraz dzieci z osiedla Teofilów - Wielkopolska. Na 
bezpiecznej nawierzchni zostaną umieszczone elementy 
wyposażenia placu zabaw: zjeżdżalnia w wybranym kształcie, 
wagonik, duża lokomotywa, huśtawka dwuosobowa, karuzela, 
ławostół, domek, piramida, sprężynowiec z tworzywa  HDPE, 
siedzisko "Bocianie gniazdo". Dzieci pod opieką nauczycieli i 
rodziców będą mogły tutaj bawić się i odpoczywać.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 402000,00 Realizacja zadania stworzy warunki do bezpiecznego, aktywnego i ciekawego sposobu 
spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Wpłynie na integrację społeczności lokalnej. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.” Realizacja zadania może wiązać się z wycinką drzew.
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133 L100 Modernizacja szatni dla 
uczniów i uczniów z 
niepełnosprawnościami 
oraz pomieszczenia na 
szatnię dla uczniów z 
niepełnosprawnościami 
ruchowymi w XXXIII 
Liceum 
Ogólnokształcącym w 
Łodzi  ul. Kusocińskiego 
116

Szatnia dla uczniów i uczniów  niepełnosprawnością oraz 
pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla uczniów z 
niepełnosprawnościami ruchowymi w XXXIII LO nie spełniają 
oczekiwań uczniów i ich rodziców, utrudniają sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego, nie gwarantują pełnego zabezpieczenia własności 
uczniów. Daleko odbiegają od norm estetycznych a mogą nawet 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Szatnia jest 
pomieszczeniem nieremontowanym od początku istnienia szkoły, 
czyli od blisko 40 lat. Oddzielone metalowymi siatkami boksy dla 
poszczególnych klas wyposażone jedynie w ciąg wieszaków nie dają 
poczucia prywatności i bezpieczeństwa pozostawionego w szatni 
mienia. Pomieszczenie przeznaczone na szatnię dla uczniów z 
niepełnosprawnościami ruchowymi (w szkole są odziały 
integracyjne, w których w sumie może być ok. 20 uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 
zostało prowizorycznie przystosowane i wyposażone dla potrzeb 
tych uczniów. Tymczasem w szkole potrzebne jest miejsce, w 
którym uczniowie z niepełnosprawnościami nie tyko bezpiecznie 
przebiorą się i przygotują do zajęć ale także, dzięki odpowiedniemu 
wyposażeniu będą mogli w przerwach między zajęciami odpocząć, 
zrelaksować się, wyciszyć w sytuacjach emocjonalnego napięcia lub 
zmęczenia.Z obu pomieszczeń będą mogli korzystać mieszkańcy 
Łodzi uczestniczący w zajęciach otwartych organizowanych na 
terenie szkoły.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 441500,00 Realizacja zadnia przyczyni się do zniesienia barier architektonicznych, ułatwi dostęp do 
obiektu osobom z niepełnosprawnościami. Wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i 
komfortu edukacji uczniów z niepełnosprawnością.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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 L103 "EKODRÓŻKA w SP23- 
ścieżka edukacyjna w 
Szkole Podstawowej nr 
23 w Łodzi, ul. Gdańska 
16

"EKODRÓŻKA w SP23" to projekt obejmujący stworzenie ścieżki 
dydaktycznej oraz klasy pod chmurką. Śródmieście jest dzielnicą 
pozbawioną terenów zielonych, w związku z czym nasz projekt 
będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, stwarzając warunki 
do rodzinnego poznawania środowiska przyrodniczego. Da 
możliwość efektywnego spędzania czasu wolnego w otoczeniu 
natury i nieograniczony dostęp do dydaktycznych terenów zielonych. 
Punkt dydaktyczny - "Ścieżka dydaktyczna" zaciekawi i zainspiruje 
uczniów do poznawania i szanowania środowiska przyrodniczego.  
Pozwoli na prowadzenie zajęć edukacyjnych z biologii, geografii, 
przyrody oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej poza budynkiem 
szkoły  i to bez konieczności wyjazdu za miasto!  Punkt dydaktyczny 
„Klasa pod chmurką” będzie dostępny dla społeczności lokalnej, 
dzieci z przedszkoli oraz innych szkół podstawowych w naszym 
rejonie. Pozwoli na prowadzenie lekcji na łonie natury z możliwością 
prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych. Monitoring 
zewnętrzny zainstalowany na terenach rekreacyjnych objętych 
projektem zwiększy kontrolę i bezpieczeństwo użytkowników. 
Zapewni długotrwałe użytkowanie zagospodarowanych terenów. 
Mamy nadzieję, że społeczność lokalna zaangażuje się w proces 
sadzenia, dbania o nasze tereny zielone podczas organizowania 
przez nas akcji ekologicznych, aby czuć się współwłaścicielami 
terenów EKODRÓŻKI SP23.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 130000,00 Realizacja zadania przyczyni się do uatrakcyjnienia przestrzeni, wpłynie na urozmaicenie czasu 
spędzanego na łonie natury oraz stworzy warunki do integracji społeczności lokalnej.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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135 L105 Zakupienie sprzętu 
rekreacyjno-sportowego 
dla SP116 i mieszkańców. 
91-231 Łódź ul. Ratajska 
2/4

Zakupienie sprzętu sportowego dla uczniów SP 116 i mieszkańców 
m.in. piłek do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej oraz pompek do 
piłek w celu wykorzystania do wspólnych gier i zawodów 
sportowych dla uczniów i mieszkańców.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 4000,00 Realizacja zadania uatrakcyjni czas wolny spędzany na różnych formach aktywności fizycznych. 
Przyczyni się do propagowania gier zespołowych oraz integracji społeczności lokalnej.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”

136 L107 Rekreacja pod chmurką - 
modernizacja terenu 
sportowo-rekreacyjnego 
przy budynku SP71, 91-
134 Łódź, ul. Rojna 33

Projekt zakłada wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia na nowe, 
bezpieczne i estetyczne oraz modernizację boiska szkolnego i 
terenów zielonych.  Obecne ogrodzenie nigdy nie było odnawiane. 
Siatka jest skorodowana, miejscami poprzecinana. Podmurówka, na 
której osadzona jest siatka, jest zmurszała i rozsypująca się. Brama i 
furtki ciężko się otwierają.  Obecne boisko szkolne i ogrodzenie 
wymaga modernizacji ze względu na stan zużycia i stopień 
bezpieczeństwa. Nawierzchnia boiska jest nierówna, występują w 
niej liczne ubytki. Konieczna jest wymiana zniszczonych urządzeń 
sportowych na nowe, a także doposażenie boiska w elementy 
zabawowe dla młodszych dzieci. Doposażenie w nowe elementy 
sportowe i zabawowe, ławki, kosze na śmieci przyczyni się do 
uatrakcyjnienia terenu i posłuży do odpoczynku dla dzieci i rodziców 
oraz osób odwiedzających naszą szkołę. Stojak na rowery ułatwi 
zaparkowanie rowerów w bezpiecznym miejscu. Realizacja projektu 
wpłynie zarówno na bezpieczeństwo korzystających z terenu osób, 
jak i estetykę przestrzeni miejskiej, znacząco poprawi jakość 
wypoczynku mieszkańców oraz zachęci ich do większej aktywności 
fizycznej, umożliwi organizację imprez sportowych, typu: zawody 
międzyszkolne dzieci i młodzieży, rozgrywki między rodzicami 
uczniów różnych szkół, rozgrywki rodzinne powiązane np. z 
piknikiem rodzinnym, rozgrywki sąsiedzkie czy nawet 
międzydzielnicowe.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 800000,00 Realizacja zadania przyczyni się do zniesienia barier architektonicznych oraz ułatwi dostęp do 
obiektu osobom z niepełnosprawnościami. Przyczyni się do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz umożliwi aktywne spędzanie czasu wolnego na 
świeżym powietrzu.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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137 L126 Modernizacja sal 
gimnastycznych w SP 182 - 
Teofilów

W ramach projektu planuje się zmodernizowanie sali gimnastyczne 
w budynku A oraz renowacje zniszczonego parkietu w budynku B w 
Szkole Podstawowej Nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego , Zośki" w 
Łodzi przy ul Łanowej 16 prowadzonej przez Gminę Łódź. Parkiet w 
sali gimnastycznej w budynku B szkoły (po zalaniach z powodu 
przeciekającego dachu wymaga pilnej renowacji poprzez 
uzupełnienie zniszczonych fragmentów, cyklinowania i wymalowania 
linii, dodatkowo zostanie uzupełnione zniszczone wyposażenie sali 
gimnastycznej (ławki, siatki, przyrządy do ćwiczeń). 
Sala gimnastyczna w budynku A wymaga natomiast kompleksowego 
malowania po wcześniejszym usunięciu zniszczonych powierzchni 
zalanych przez ulewy z powodu nieszczelnego dachu- naprawionego 
w czasie termomodernizacji. Parkiet wymaga cyklinowania i 
odmalowania linii, Oświetlenie częściowo nie działa, dodatkowo przy 
małej efektywności instalacji z lat 60 ubiegłego wieku, generuje 
spore koszty. W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia dla 
korzystających z sali, ale pozostawienie jej w takim stanie na kolejne 
lata może sprowadzić realne zagrożenie dla zdrowia dzieci 
(pojawiające się coraz częściej nierówności, ruchome klepki, 
niewłaściwe oświetlenie, drażniące i zbyt głośne dźwięki 
generowane przez oświetlenie, nalot na popękanych ścianach). (...)

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 372000,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 
obiektu. Ponadto przyczyni się do zniesienia barier architektonicznych oraz ułatwi dostęp do 
obiektu osobom z niepełnosprawnościami. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”

138 L128 Bezpieczne centrum 
sportowo- rekreacyjne w 
IX LO dla uczniów i 
mieszkańców Łodzi

Projekt dotyczy kompleksowego remontu sal gimnastycznych, szatni 
wraz z toaletami przy salach gimnastycznych oraz zaplecza 
sportowego. Ma on na celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu 
jej użytkowania przez uczniów i mieszkańców Łodzi. Po około 20 
latach intensywnej eksploatacji kompleks sportowy wymaga pilnej 
renowacji i modernizacji, dzięki której młodzież IX LO i mieszkańcy 
Łodzi będą mieli godne warunki do podejmowania aktywności 
fizycznej w szerokim tego słowa znaczeniu. Poprawa kondycji dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz promocja aktywności fizycznej to jedno z 
kluczowych zadań współczesnej szkoły. Obowiązujący stan pandemii 
nie sprzyjał podejmowaniu takich działań. Celem naszego projektu 
jest propagowanie sportu, zbliżenie się do siebie młodzieży i ich 
rodziców, zagospodarowanie czasu wolnego, a także integracja 
międzypokoleniowa i lokalna. W ramach współpracy z przedszkolami  
poprowadzone zostaną bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci 
przedszkolnych. W latach ubiegłych w aszej szkole zrealizowany 
został projekt G0150PK-CESIR "9" (Centrum Edukacji Sportowej i 
Rekreacji dla młodzieży  9LO i mieszkańców osiedla Piastów - Kurak). 
Z działalności Centrum- kręgielni oraz siłowni chętnie korzystają 
mieszkańcy łodzi. (...)

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 2000000,00 Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu 
sportowego. Stworzy warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocji 
zdrowego stylu życia.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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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139 L130 Remont parkingu przy PM 
199 przy ulicy Łąkowej 13 
w Łodzi

Przedmiotem projektu jest remont nawierzchni parkingu przy 
Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi, przy ulicy Łąkowej 13. Obecnie 
teren parkingu jest piaszczysty, nieutwardzony, co znacznie utrudnia 
życie przedszkolaków i ich rodziców.  Nawierzchnia w obecnym 
stanie powoduje następujące problemy: Zimą oraz w pogodę 
deszczową poruszanie się po nawierzchni jest niebezpieczne. Bardzo 
łatwo tworzy się błoto, które przy minusowych temperaturach 
zamarza. Dzieci często poślizgają się na błocie lub na zamarzniętych 
kałużach i przewracają, co naraża je na obrażenia. Na terenie 
parkingu wystają z ziemi studzienki kanalizacyjne. Są one 
niezabezpieczone, przez co często dochodzi do uszkodzeń 
samochodów, np. jeśli kierowca najedzie na taką studzienkę Nie są 
wyznaczone miejsca parkingowe, łatwo o problemy związane z 
parkowaniem (zastawianie samochodów, zarysowania). Dodatkowo 
przez brak wyznaczonych miejsc parkingowych ruch samochodów 
nie jest uregulowany na terenie parkingu, co stwarza dodatkowe 
niebezpieczeństwo dla dzieci. Parking ma zostać utwardzony w 
sposób generujący stosunkowo niskie koszty, a dający dobry efekt – 
chcemy wyrównać teren, wysypać nierówności kruszywem oraz 
wyznaczyć miejsca parkingowe przy pomocy odpowiednio 
oznakowanych tabliczek.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 80000,00 Remont nawierzchni podniesie poziom bezpieczeństwa i komfort użytkowania mieszkańców.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

140 L132 Cyfrowe i bezpieczne IX 
LO - kompleksowa 
cyfryzacja szkoły z 
zajęciami 
kopmuterowymi dla 
mieszkańców Łodzi ''od 
przedszkola do senora"

Projekt zakłada kompleksową cyfryzację szkoły. Sprzęt, którym 
dysponuje szkoła, jest bardzo stary. Najnowsze komputery pochodzą 
z 2005 r. Posiadana baza informatyczna nie spełnia wymogów 
sprzętowych do korzystania z nowoczesnych programów 
edukacyjnych. Kompleksowa cyfryzacja szkoły umożliwi komfortową 
i bardziej efektywną pracę uczniów i nauczycieli z zastosowaniem 
najnowszej technologii. Pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów, których sytuacja finansowa nie pozwala na swobodne 
korzystanie z nowoczesnego sprzętu w warunkach domowych oraz 
umożliwi rozwijanie zainteresowań związanych z technologią 
informacyjno- komunikacyjną. Umożliwi uczniom udział w 
konkursach z wykorzystywaniem narzędzi TIK, a co za tym idzie - 
ułatwi im kreowanie indywidualnych ścieżek rozwoju. Cyfryzacją 
pozwoli także na łączenie nauczania tradycyjnego z kształceniem 
online.  
Zmodernizowana pracowania komputerowa będzie dostępna dla 
ogółu mieszkańców, aby mogli spędzać w niej wolny czas, poszerzać 
zainteresowania związane z branżą IT i skorzystać z bezpłatnego 
Internetu. W porozumieniu z mieszkańcami Łodzi - i zgodnie z ich 
zapotrzebowaniem powstanie harmonogram korzystania z 
pracowni. Poprowadzone zostaną bezpłatne zajęcia komputerowe z 
cyklu: "Edukacja komputerowa- od przedszkola do seniora". (...)

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1250000,00 Realizacja zadania wpłynie na integracje społeczności lokalnej oraz przyczyn się do rozwijania 
pasji i zainteresowań mieszkańców.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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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141 L133 Doposażenie 
pomieszczenia siłowni w 
IX LO dla uczniów i 
mieszkańców Łodzi

Projekt dotyczy doposażenia siłowni szkolnej, w której prowadzone 
będą zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów IX LO oraz 
stworzone zostaną miejsca do ćwiczeń dla mieszkańców Łodzi. W 
ramach projektu planujemy zakupić bieżnie, orbitreki i rowerki. 
Celem tych działań jest aktywizacja uczniów i mieszkańców Łodzi do 
podejmowania wysiłku fizycznego, dbania o własną sylwetkę  i 
zdrowie oraz dokonywanie świadomego wyboru aktywności 
ruchowych w ramach kształcenia postaw prozdrowotnych.  Z siłowni 
będzie korzystać młodzież w czasie lekcji wychowania fizycznego i 
zająć pozaszkolnych, co z pewnością uatrakcyjni ofertę szkoły. Po 
godzinach pracy szkoły sprzęt sportowy będzie dostępny 
nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Łodzi. W porozumieniu z 
mieszkańcami i zgonie z ich zapotrzebow.- powstanie harmonogram 
korzystania z siłowni.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 35000,00 Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników siłowni. Ponadto stworzy 
warunki do aktywnego spędzania czasu podczas różnych form aktywności fizycznych. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”

142 L135 Modernizacja placu 
zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 51 im. 
Stefana Linkego w Łodzi

Modernizacja istniejącego od 2008 roku placu zabaw i powiększenie 
go o minisiłownię. W ramach projektu zostanie wymieniona 
uszkodzona nawierzchnia i niesprawne sprzęty oraz zakupione 
zostaną urzadzenia siłowe, tj. biegacz, wahadło, wioślarz itp. 
Obecnie, ze względu na zły stan techniczny, plac zabaw jest 
wyłączony z użytkowania. Realizacja projektu będzie odpowiedzią na 
potrzeby uczniów i społeczności lokalnej.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 246000,00 Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników 
obiektu. Stworzy warunki do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”

143 L138 Eko ogród dla uczniów IX 
LO i mieszkańców Łodzi 
by być bliżej natury i 
podziwiać jej piękno 
każdego dnia

Projekt zakłada stworzenie eko ogrodu na terenie IX LO jako 
kontynuację proekologicznych działań szkoły po montażu instalacji 
fotowoltaicznej i pompy ciepła. Planujemy zasadzić rośliny 
miododajne, wprowadzić rozwiązania zwiększające retencję wody 
(ogród deszczowy), posadzić roślino zimozielone oraz pochłaniające 
duże ilości zanieczyszczeń z gleby i powietrza. Dzięki wprowadzeniu 
roślin miododajnych zwiększy się bioróżnorodność pobliskiej flory 
oraz fauny. Kwiaty zimozielone zapewnią efekt oczyszczenia 
powietrza oraz gleby przez cały rok. Rośliny miododajne będą wabić 
wiele gatunków zapylaczy i stanowić źródło pożywienia w trudnym 
środowisku miejskim. Dzięki roślinkom takim, jak rudbekie, 
krwawniki, jeżówki pojawią się pszczoły, trzmiele, motyle i wiele 
innych gatunków owadów. Pozwoli to zwiększyć różnorodność 
gatunków roślin (nowe nasadzenia) oraz owadów (wabione przez 
rośliny). Wprowadzenie roślin okrywowych (barwinek mniejszy) 
zapewni schronienie wielu zwierzętom- pająkom, ssakom, płazom i 
drobnym gadom. Ponadto łąka kwietna zmniejszy koszty utrzymania 
terenów zieleni- kosi się ją rzadziej niż trawniki, co zmniejsza 
nakłady, czas, emisję spalin i hałas kosiarek. Dzięki realizacji projektu 
lekcje biologii będą mogły być prowadzone w terenie. Będziemy 
edukować młodzież i dzieci z przeszkoli o istotnej funkcji zieleni w 
mieście- funkcji estetycznej, biologicznej, oczyszczającej, retencyjnej 
i wielu innych. Coraz częściej rodzice wybierają przedszkola i szkoły z 
dostępem do zieleni, gdyż doceniają jej wpływ na dorastanie dzieci. 
(...)

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 125000,00 Realizacja zadania wpłynie na integrację społeczności lokalnej, która będzie mogła w sposób 
nieograniczony korzystać z dobrodziejstwa przyrody.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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144 L141 Dbamy o zdrowie, dbamy 
o bezpieczeństwo 
uczniów IX LO i 
mieszkańców Łodzi- 
remont pomieszczenia 
siłowni

Projekt zakłada kompleksowy remont pomieszczenia siłowni: 
malowanie ścian i sufitów oraz wymianę nawierzchni. Ma on na celu 
podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania przez 
uczniów i mieszkańców Łodzi. Powyższymi działaniami pragniemy 
uatrakcyjnić zajęćai wychowania fizycznego, zachęcić uczniów i 
mieszkańców Łodzi do podejmowania wysiłku fizycznego , dbania o 
własną sylwetkę i zdrowie oraz zmotywować uczniów do 
dokonywania świadomego wyboru aktywności ruchowych na całe 
życie. Z siłowni będzie korzystać młodzież w ramach lekcji 
wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Po godzinach pracy 
szkoły miejsce będzie dostępne nieodpłatnie dla wszystkich 
mieszkańców łodzi. W porozumieniu z mieszkańcami- i z godnie z ich 
zapotrzebowaniem- powstanie harmonogram korzystania z siłowni.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 70000,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 
Stworzy warunki i przestrzeń do podejmowania przez mieszkańców wysiłku fizycznego poprzez 
aktywne spędzanie czasu wolnego.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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 L143 MODERNIZACJA PLACU 
ZABAW PRZY SP114 W 
ŁODZI, UL.MILIONOWA 
64

Plac na terenie Szkoły Podstawowej 114 w Łodzi, wykonany jest z 
drewnianych elementów, które z upływem lat uległy zniszczeniu( 
budowa w 2012 roku). Nawierzchnia również nadaje się do 
wymiany. Modernizacja obecnego placu zabaw polegałaby na 
wykonaniu nowego placu zabaw z drewna i metalu. Plac zabaw 
będzie się składał z drewnianych/ metalowych drabinek, zjeżdżalni, 
pomostów, ruchomych mostków,  ścianek wspinaczkowych, karuzeli-
tak, aby był on atrakcyjny dla dzieci starszych i młodszych. Aby było 
bezpiecznie należy położyć nową nawierzchnię np. wylewaną z 
granulatu SBR, EPDM. Nowoczesny plac zabaw zapewni aktywne 
spędzanie czasu dzieciom w ramach zajęć lekcyjnych oraz z 
pozalekcyjnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Plac 
zabaw tak jak do tej pory będzie udostępniany wszystkim 
mieszkańcom Łodzi.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 631720,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Przyczyni się 
do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

146 L144 Bezpieczne i przyjazne 
wejście do budynku 
użyteczności publicznej 
SP70 - Wejście do Szkoły 
Podstawowej nr 70 im. 
St. Wyspiańskiego, 90-
207 Łódź, ul. Rewolucji 
1905r.

Cel projektu: Likwidacja barier architektonicznych. 
Opis: Modernizacja schodów wejściowych zewnętrznych wraz z 
dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
montaż windy schodowej od poziomu wejścia do szkoły do poziomu 
parteru ułatwi dostęp do szkoły jako instytucji publicznej wszystkim 
petentom i osobom starszym i niepełnosprawnym. Służyć będzie 
seniorom ( np. dziadkowie, babcie uczniów szkoły), którzy 
przyprowadzają i zabierają dzieci ze szkoły, kontaktują się z 
pracownikami szkoły. Wszyscy petenci będą mogli załatwić 
wszystkie sprawy w sekretariacie szkoły oraz w przypadku 
konieczności z dyrektorem szkoły, ponieważ te pomieszczenia 
mieszczą się na parterze budynku szkoły. Likwidacja tej bariery 
architektonicznej będzie też ułatwieniem dla rodziców uczniów z 
małymi dziećmi w wózkach, którzy kontaktują się z pracownikami 
szkoły w sprawach związanych z nauką starszych dzieci w SP70.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 544000,00 Realizacja zadania przyczyni się do zniesienia barier architektonicznych, umożliwi osobom z 
niepełnosprawnościami dostęp do obiektu.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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147 L146 Rewitalizacja boiska 
wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 
w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym nr 8 przy 
ul. Sterlinga 24 w Łodzi

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja boiska sportowego 
wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią znajdującego się przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w 
Łodzi z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, 
siatkówkę i koszykówkę. W ramach projektu planujemy wymianę 
nawierzchni boiska, jego ogrodzenia, montaż urządzeń (kosze do 
koszykówki z tablicami 2 szt., bramki do piłki nożnej/ręcznej 2 szt.), 
wybudowanie skoczni w dal z piaskownicą oraz montaż nowych 
kamer od strony boiska 4 szt., które zapewnią bezpieczeństwo 
użytkownikom. Rewitalizacja boiska z dodaną skocznią w dal 
wkomponuje się w estetykę otoczenia dla sąsiadującego 
odnowionego placu zabaw przeznaczonego dla młodszych dzieci 
oraz nowej siłowni zewnętrznej.
Ponieważ nasza szkoła jest placówką promującą zdrowie, pragniemy 
propagować prozdrowotne idee zarówno wśród uczniów jak i wśród 
społeczności lokalnej.  Mając świadomość, jak ważną rolę pełni 
aktywność fizyczna chcemy wszystkim zwolennikom zajęć na 
świeżym powietrzu zapewnić warunki do atrakcyjnego spędzania 
czasu wolnego, przyczynić się do zaktywizowania dzieci i dorosłych 
oraz umożliwić zwolennikom zdrowego stylu życia poprawę ich 
kondycji i wydolności organizmu po długotrwałej przerwie związanej 
z pandemią.  (...)

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 499700,00 Realizacja zadania pozwoli na ciekawe spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz 
podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Należy zaznaczyć, że zadanie spełnia 
wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 
sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego w zakresie kryterium ogólnodostępności  w wymiarze 30 godzin w tygodniu 
(od poniedziałku do piątku). Z informacji uzyskanych od zarządzającego placówką wynika, iż "w 
miarę możliwości postaramy się tak zorganizować pracę, aby rozszerzyć możliwość korzystania 
z boiska w dni wolne od zajęć 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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

148 L150 Przywróćmy blask 
infrastrukturze sportowej 
w Bytnarówce

Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej o powierzchni 
ok. 273 m2. Nowa sala zapewniać będzie  odpowiednie warunki do 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz  umożliwiać będzie 
organizowanie spotkań, imprez i rozgrywek o charakterze 
ogólnodostępnym.              

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 466000,00 Realizacja zadania przyczyni się do integracji lokalnej, podniesie poziom bezpieczeństwa 
użytkowników obiektu. Ponadto zostaną stworzone możliwości do aktywnego spędzania czasu 
wolnego podczas różnych forma aktywności fizycznej. Zadanie spełnia wymogi określone w 
Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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 L151 70dziesiątka z sercem Projekt wychodzi na przeciw potrzebom ekologii (segregacja 
odpadów) jak również koniecznością wspierania różnych celów 
charytatywnych(zebrane nakrętki są wymieniane w punktach 
recyklingowych na konkretne środki finansowe). Pojemniki służą do 
zbierania nakrętek na cele charytatywne oraz pomagają segregować 
plastik. Do pojemnika będą wrzucane nakrętki plastikowe, którego 
zawartość będzie przekazywana jako wsparcie dla konkretnej osoby. 
Kształt pojemnika symbolicznie odwołuje się do otwierania serca na 
potrzeby innych. Pojemniki będą wystawione przed szkołą, 
odpowiednio oznaczone, tym samym będą dostępne dla każdego. 
Parametry jednego pojemnika metalowego
 Wysokość – 135 cm, Szerokość – 145 cm, Głębokość – 51 cm
Tak duża pojemność (ponad 100 kg nakrętek) pozwoli zebrać dużo 
nakrętek na raz przez co logistyka wywozu nakrętek będzie prostsza 
jak również każda zbiórka będzie efektywniejsza. Z takich 
pojemników korzystało dotychczas tylko 99 szkół w Polsce w 61 
miastach, tym samym projekt wpisuje się również w promocję 
Miasta Łodzi. Pojemniki ozdobią okolicę i pomogą propagować ideę 
recyclingu i pomagania innym. 

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 4000,00 Realizacja zadania przyczyni się do propagowania działań o charakterze ekologicznym. 
Ponadto stworzy warunki do promowania charytatywnych działań mieszkańców i mieszkanek.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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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150 L163 Rewitalizacja i 
doposażenie terenu 
rekreacyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 46 w 
Łodzi

Rewitalizacja plus doposażenie terenu rekreacyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr46 w Łodzi.
Wymiana nawierzchni placu zabaw. Doposażenie placu zabaw o 
ławki i stoliki śniadaniowe. Postawienie altany rekreacyjno-
edukacyjnej ze stołami i ławami.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 153000,00 Realizacja zadania pozwoli na ciekawe spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Należy 
zaznaczyć, że wniosek spełnia zapisy Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego w zakresie kryterium ogólnodostępności w wymiarze 30 godzin w 
tygodniu (od poniedziałku do piątku). Efekt realizacji projektu nie będzie udostępniany 
mieszkańcom w weekendy. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”

151 L166 Aktywne sąsiedztwo - 
plac zabaw i siłownia 
plenerowa przy SP 81 (ul. 
E. Plater)

Celem projektu jest umożliwienie ponownego użytkowania placu 
zabaw wraz z rozszerzeniem funkcjonalności o mini siłownie 
plenerową. Projekt umożliwi aktywny wypoczynek dla wszystkich 
pokoleń: dzieci (plac zabaw), młodzież i dorośli (mini siłownia). Ze 
względów technicznych plac zabaw został wyłączony z użytkowania 
w 2020 roku i obecnie ulega dalszej degradacji. Zakres prac został 
skonsultowany z wyspecjalizowanymi wykonawcami w tym zakresie. 
Kosztorys obejmuje wymianę nawierzchni bezpiecznej, remont 
istniejących urządzeń oraz uzupełnienie dwóch brakujących 
urządzeń. Montaż elementów siłowni plenerowej w bezpośrednim 
sąsiedztwie placu zabaw zwiększy atrakcyjność całego kompleksu 
zwłaszcza dla starszych dzieci oraz okolicznych mieszkańców (teren 
jest ogólnie dostępny).

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 289000,00 Realizacja zadania umożliwi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu dla wszystkich 
pokoleń. Przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

152 L167 Bezpieczna szkoła - SPS 
Nr 128

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu wokół budynku - jednej z 
dwóch lokalizacji szkoły SPS nr 128. Planowany jest montaż 
ogrodzenia (obecnie budynek nie jest ogrodzony) oraz wymiana 
starych, zniszczonych i uszkodzonych drzwi wejściowych wraz z 
naprawą elewacji budynku. Część składowa projektu stanowi 
zniesienie barier architektonicznych w postaci wykonania podjazdu 
dla niepełnosprawnych.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 390000,00 Realizacja zadania przyczyni się do zniesienia barier architektonicznych oraz umożliwi osobom 
z niepełnosprawnościami dostęp do obiektu.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”

153 L188 Budowa boiska 
wielofunkcyjne ogólnie 
dostępnego dla dzieci i 
młodzieży przy Szkole 
Podstawowej nr 54 w 
Łodzi ul Wróbla 5

Budowa boiska wielofunkcyjnego : wyodrębnione kolorami  dwa 
boiska do koszykówki wraz z koszami, boisko do piłki ręcznej z 
bramkami, boisko do piłki siatkowej ze słupkami i siatką. 
Nawierzchnia boiska tartan lub trawa syntetyczna + ogrodzenia 
wysokie boczne + piłkochwyty. Przygotowanie terenu pod budowę: 
Usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej z boisk, drenaż, 
ewentualne usunięcie jednego drzewa (topola), usunięcie istniejącej 
instalacji, słupów z tablicami do koszykówki.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1249000,00 Realizacja zadania przyczyni się do stworzenia bezpiecznych warunków korzystania z obiektu 
sportowego. Pozwoli na aktywne, ciekawe spędzanie czasu wolnego oraz integrację 
społeczności lokalnej. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy 
realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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154 L193 Kompleks rekreacyjno-
sportowy na terenie 
ZSEiU w Łodzi ul. 
Astronautów 19

W skład kompletu street workout wchodzi zestaw urządzeń do 
ćwiczeń sprawnościowych, bezpieczna nawierzchnia, alejka parkowa 
oraz ławki parkowe. Teren kompleksu zostanie ogrodzony, 
doświetlony i wyposażony w kamery monitoringu wizyjnego. 
Głównym celem zadania jest poprawa kondycji fizycznej wśród 
społeczności szkolnej i lokalnej.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 575400,00 Realizacja zadania przyczyni się do integracji społeczności lokalnej. Umożliwi atrakcyjne 
spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu podczas różnych form aktywności fizycznych. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”

155 L196 Na ćwiczenia zawsze pora- 
od młodego do seniora!- 
Siłownia zewnętrzna dla 
mieszkańców osiedla 
Chojny-Dąbrowa

Zamontowanie dziewięciu nowoczesnych i atestowanych urządzeń 
do aktywnej rekreacji w plenerze, umożliwiających wykonywanie 
ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłowych i wytrzymałościowych, a 
także poprawiających ogólną kondycję oraz samopoczucie. Siłownia 
będzie zlokalizowana na terenie ogólnodostępnym w Szkole 
Podstawowej nr 64 w Łodzi i dostępna będzie dla dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych z osiedla Chojny-Dąbrowa. Dodatkowo siłownia 
będzie stanowiła wspaniałe miejsce do aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 191300,00 Realizacja projektu umożliwi wykonywanie zróżnicowanych ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz 
wytrzymałościowych. Wpłynie na aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”

156 L197 Plac zabaw od nowa - ul. 
Kutrzeby

Projekt zakłada odnowę placu zabaw przy ulicy Kutrzeby 4, w 
ramach której wymienione zostanie ok. 140 m2 nawierzchni (obecna 
utrudnia korzystnie z urządzeń) na bezpieczną, jednolitą 
nawierzchnię, co poprawi funkcjonalność placu zabaw oraz przyczyni 
się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa korzystających z niego 
dzieci.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 50000,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 
Pozwoli na ciekawe i aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.  Zadanie 
spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 
2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego.  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.” Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy 
kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w 
Łodzi.”

157 L203 Usprawniamy motorykę 
małą w P.M. nr 185 
"Tablice manipulacyjne"

Zakup tablic manipulacyjnych do P.M. nr 185. Tablice manipulacyjne 
łączą edukacje z zabawą, oddziałowując na niemal wszystkie zmysły. 
Dzięki nim dzieci w naszym przedszkolu będą miały możliwość w 
sposób atrakcyjny ćwiczyć samodzielność, zdolności manualne, 
rozwijać psychomotorykę.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 1800,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia dzieci z 
niepełnosprawnościami. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.”

158 L204 Przedszkole Miejskie nr 
185 w Łodzi Rozwijamy 
zmysły  "Magiczny 
dywan" dla dzieci z 
niepełnosprawnościami 
w P.M. nr 185 w Łodzi

Zakup "Magicznego dywanu" wpłynie na wielozmysłowe poznanie 
świata, poprzez rozwijanie motoryki dużej, koordynacji wzrokowo - 
ruchowej, koncentracji pamięci i logicznego myślenia.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 15000,00 Realizacja zadania ułatwi dostęp  do edukacji i uatrakcyjni zajęcia dzieciom z 
niepełnosprawnościami. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.”

159 L205 Przedszkole Miejskie nr 
185 w Łodzi Tablice 
edukacyjne na plac 
zabaw w P.M. nr 185 w 
Łodzi

Zakup tablic edukacyjnych - zewnętrzne, pozwolą w sposób 
atrakcyjny rozwinąć koncentracje i spostrzegawczość, uruchomić 
wyobraźnie przestrzenną, doskonalić pamięć przy równoczesnej 
integracji dzieci z niepełnosprawnościami z dziećmi z grup 
ogólnodostępnych.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 8200,00 Realizacja zadania ułatwi dostęp do edukacji dzieciom z niepełnosprawnościami, podniesie 
jakość prowadzonych zajęć. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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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160 L207 Dbajmy o siebie i nasze 
otoczenie czyli system 
monitoringu w okolicy 
Szkoły Podstawowej nr 
142 w Łodzi

Dbajmy o to co najcenniejsze - zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i 
innych użytkowników terenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej nr 
142 w Łodzi. Z inicjatywy rodziców i okolicznych mieszkańców zrodził 
się pomysł, aby teren był monitorowany, gdyż dostęp do niego jest 
szeroki: mieszkańcy korzystają z boiska sportowego, na terenie 
placówki powstaje duży projekt zielonej szkoły dający miejsca 
edukacji ale i odpoczynku dla mieszkańców okolicznych osiedli ale i 
osób przyjeżdzających na odpoczynek do Lasu Łagiewnickiego oraz 
punktu widokowego na Górce Rogowskiej. Ważne jest, aby to co 
udało się nam wspólnie stworzyć i dalsze działania były w 
odpowiedni sposób chronione a ewentualni sprawcy zniszczeń 
szybko i skutecznie wykryci. Nie bez znaczenia jest
bezpieczeństwo dzieci wychodzących ze szkoły - wielu uczniów 
porusza się samodzielnie, pozostawiają przed szkołą swoje rowery i 
hulajnogi. Chcielibyśmy, aby każda osoba korzystająca ze wspólnej 
przestrzeni i dostępnej infrastruktury czuła się w okolicy szkoły 
bezpieczna, a
ewentualne próby dewastacji przestrzeni i urządzeń mogły zostać 
szybko wykryte.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 40000,00 Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni 
wspólnej.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”

161 L209 ZDROWIE- DIETA- RUCH 
ćwiczenia na świeżym 
powietrzu w łódzkim 
gastronomiku

Zdrowie- Dieta- Ruch  Podstawą zdrowego stylu życia, obok 
właściwego odżywiania, jest aktywność fizyczna. O pozytywnym 
wpływie ruchu na nasze zdrowie i samopoczucie nie trzeba nikogo 
przekonywać. We współczesnych realiach problemem jest raczej 
brak czasu – to chyba najczęstsza wymówka wśród osób unikających 
systematycznych ćwiczeń. Tymczasem wystarczy naprawdę 
niewiele, aby wzmocnić ciało i poprawić kondycję. Nie potrzeba 
drogich akcesoriów, ani karnetu. Dzięki siłowniom zewnętrznym 
możesz zamienić codzienny spacer w wartościowy i skuteczny 
trening. Nasz projekt stwarza właśnie takie możliwości. W tej chwili 
do Państwa dyspozycji-ogólnodostępne są już boiska do kosza, piłki 
nożnej, piłki plażowej i stół do tenisa stołowego. W przyszłości 
chcielibyśmy stworzyć, dzięki Państwa głosowaniu SIŁOWNIĘ 
ZEWNĘTRZNĄ, również ogólnodostępną dla całego osiedlana.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 217000,00 Realizacja zadania wpłynie na integrację społeczności lokalnej. Podniesie poziom aktywności 
fizycznych oraz uatrakcyjni czas spędzany na świeżym powietrzu.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

162 L210 SP 2- instalacja systemu 
monitoringu wizyjnego na 
terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w 
Łodzi

W otoczeniu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w ostatnim czasie 
przeprowadzono inwestycje: budowa placu zabaw, sportowego 
boiska wielofunkcyjnego, termomodernizacja budynku (odnowienie 
fasad). Celem zabezpieczenia inwestycji, planujemy objęcie terenu 
systemem monitoringu zewnętrznego. System będzie się składać  z 
10 kamer zewnętrznych podłączonych do odpowiedniego 
rejestratora i sieci Internet. Zapewni to większy stopień 
bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla Manhattan, którzy korzystają 
z boiska i placu zabaw  oraz zabezpieczy otoczenie szkoły przed 
aktami wandalizmu.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 40000,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników 
przestrzeni wspólnej. 
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”

163 L212 "Festyn rodzinny z 
otwarciem 
zmodernizowanego placu 
zabaw przy SP nr 152"

Festyn rodzinny to kontynuacja pikników rodzinnych i sąsiedzkich 
dla społeczności lokalnej Starego Polesia. To spotkania pokoleń od 
najmłodszego do najstarszego i dla każdego znajdzie się coś 
ciekawego. Pikniki to czas dla rodzin i możliwość pokazania 
ciekawego spędzania czasu z wykorzystaniem infrastruktury boiska, 
placu kreatywnego i placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 152 w 
Łodzi. Projekt zakłada organizacje dwóch pikników oraz konieczne 
naprawy na placu zabaw.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 81000,00 Realizacja zadania przyczyni się do integracji społeczności lokalnej. Podniesie poziom 
bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz stworzy warunki do aktywnego spędzania czasu 
wolnego na świeżym powietrzu. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy 
realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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164 L214 ROWEROLANDIA - PLAC 
BEZPIECZNYCH ZABAW 
NA KÓŁKACH PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 141

Powstanie bezpiecznego miejsca do rekreacji związanej z rowerami, 
rolkami i hulajnogami. Dzięki powstaniu inwestycji będzie możliwość 
przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową dla dzieci od 10 
roku życia. Plac ma służyć wszystkim mieszkańcom. Będzie to 
bezpieczne, zielone miejsce tuż obok nowo wybudowanego boiska 
wielofunkcyjnego.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 435000,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 
Przyczyni się do promowania zdrowego, aktywnego i ciekawego sposobu spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  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.” Przy 
realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

165 L215 Bezpieczeństwo ponad 
wszystko w ZSP Nr 8 w 
Łodzi

Celem projektu jest wzmocnienie  bezpieczeństwa dzieci 
przebywających na boisku szkolnym, placu zabaw, terenach 
trawiastych wokół Szkoły oraz właściwe zabezpieczenie majątku 
Szkoły. Realizacja będzie polegała na usunięciu fragmentu starego 
ogrodzenia od strony kampusu AHE , z którym Szkoła sąsiaduje od 
strony południowej, wywóz i utylizację starych elementów, montażu 
nowych przęseł (paneli) na podmurówce,  montażu szlabanu 
automatycznego w bramie od ul. Rewolucji 1905r. oraz montaż 
nowych kamer na budynku Szkoły od strony boiska.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 79000,00 Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników przestrzeni wspólnej.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”

166 L220 STREFA SPORTU OD 
JUNIORA DO SENIORA 
PRZY SP 70

Teren Sp. 70 świetnie nadaje się żeby można było na nim stworzyć 
siłownię zewnętrzną.  Zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe  
potrzebują mieć ruch i ćwiczyć. Ćwiczenia na dworze są dużo 
zdrowsze niż ćwiczenia z zamkniętym pomieszczeniu siłowni. Należy 
zauważyć, iż nie każdego rodzica stać , żeby wykupił karnet swojemu 
dziecku, lub dzieciom. Również nie każdego dorosłego stać , jeżeli 
ma na utrzymaniu rodzinę.  Teren podstawówki jest strzeżony i 
ogólnodostępny i ma odpowiednie miejsce na takie sprzęty.  Pani 
Dyrektor zapewniała, że przedstawi odpowiedni dokument 
potwierdzający ogólnodostępność.  Dodatkowo stoliki do szachów 
zachęcą dużych i małych do rozgrywania partii szachowych. Stoliki 
takie są w wielu miejscach w Łodzi i pokazują, że są miejscem 
łączenia pokoleń. Seniorzy lubią grać w szachy, ale jak widać również 
dzieci chętnie garną się do szachów. Łączenie pokoleń w obecnych 
czasach jest bardzo ważne, bo jest wielu samotnych seniorów, 
którzy nie maja z kim porozmawiać. Obcowanie ze starszymi ma 
bardzo dobry wpływ na dzieci i młodzież.

ZWydział Edukacji POZYTYWNA 294200,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektu, a 
także do zniesienia barier architektonicznych. Ułatwi dostęp do obiektu osobom z 
niepełnosprawnościami. Wpłynie na aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców.
Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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.”
Przy realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z 
Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”
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