
Informacja na temat realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w 2022 rok

Lp. Nazwa inicjatywy 
lokalnej Wnioskodawca

Komórka 
realizująca
inicjatywę 

lokalną

Kwota 
przeznaczona 
na realizację

 inicjatywy po 
stronie UMŁ

Termin 
realizacji 
zadania

(miesiąc/rok)
Zakres wykonanych działań Uwagi

1.
Starzy i nowi 

sąsiedzi - 
współpraca na 

Trójkącie

grupa 
mieszkańców

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

50 000,00 zł Wrzesień 
2022

Podjęto następujące działania:
1)  Dostarczenie i rozplantowanie ziemi;
2)  Montaż 2 ławek i stolika;
3)  Montaż latarni solarnej;
4)  Wykonanie nasadzeń oraz posianie trawy;
5)  Demontaż ogrodzenia od str. ul. Srebrzyńskiej;
6)  Nadmurowanie włazu do kanału deszczowego;
7)  Cięcie pielęgnacyjne istniejącej zieleni.

Zadanie 
przeniesione 
z 2021 roku.

2.
Piknik Sąsiedzki 

Czereśniowe 
Love

grupa 
mieszkańców

Biuro 
Aktywności 

Miejskiej
13 400,00 zł Wrzesień 

2022

W ramach pikniku przeprowadzono:
1)  Animacje dla dzieci (gry i zabawy, malowanie 

twarzy, dmuchańce); 
2)  Poczęstunek dla uczestników (grill, wata 

 cukrowa, popcorn, napoje); 
3)  Opracowanie i kolportaż plakatów 

 informacyjnych o pikniku; 
4)  Poczęstunek w formie domowych wypieków;
5)  Posprzątanie terenu po zakończeniu pikniku.

-

3.
Rekultywacja 

trawników
 ul. 

Więckowskiego

grupa 
mieszkańców

Zarząd 
Zieleni 

Miejskiej
56 000,00 zł Listopad

2022

Podjęto następujące działania:
1) Zakup roślin i ziemi;
2) Usunięcie darni;
3) Wysypanie ziemi urodzajnej;
4) Wykonanie nasadzeń;
5) Wysypaniem zrębkami wykonanych nasadzeń.

-

4.
Poprawa jakości 

drogi przy ul. 
Czereśniowej

grupa 
mieszkańców - - - -

Wniosek 
wycofany 

przez 
Wnioskodawców.

5.

Osiedle wiosną 
rozkwita w 
ulubionym 

kolorze 
Katarzyny 

Kobro

grupa 
mieszkańców

Zarząd 
Zieleni 

Miejskiej
60 000,00 zł Listopad

2022

Podjęto następujące działania:
1) Nasadzenie roślin cebulowych

-

6. Łąka w sercu 
Miasta

grupa 
mieszkańców - - - -

Wniosek ze 
względów 

formalnych nie 
był dalej 

procedowany. We 



wskazanym 
miejscu Miasto 

rozpoczęło 
inwestycję dot. 
montażu toalety 

publicznej.

7.
Stacja Księżny 

Młyn – strefa 
działań 

twórczych

grupa 
mieszkańców - - - -

Wniosek nie 
spełnił warunku 

przyjęcia do 
dalszego 

procedowania, 
ponieważ nie 
przekroczył 
minimalnej 

wymaganej liczby 
punktów (17 pkt).

8.

Naukowy plac 
zabaw na 

terenie ogrodu 
PM nr 15 
w Łodzi

grupa 
mieszkańców - - - -

Wniosek ze 
względów formalno-

prawnych nie był 
dalej procedowany. 
Wskazany teren nie 

należy do gminy 
Łódź a podany 

obiekt nie należy do 
obiektów małej 

architektury.

9.

Zielone 
i kwitnące 
dywany
 na ul. 

Prądzyńskiego

grupa 
mieszkańców

Zarząd 
Zieleni 

Miejskiej
16 600,00 zł Październik 

2022

Podjęto następujące działania:
1) Zakup roślin, ziemi i tabliczek informacyjnych;
2) Wykonanie zdjęcia darni;
3) Wysypanie przekompostowanej ziemi;
4) Wykonanie nasadzeń;
5) Poustawianie tabliczek informacyjnych;
6) Wysypanie zrębek na całej długości wykonanych 

nasadzeń.

-

10.
Piknik Sąsiedzki- 

Pożegnanie 
Lata

grupa 
mieszkańców

Zarząd 
Zieleni 

Miejskiej
14 000,00 zł Wrzesień 

2022

W ramach pikniku przeprowadzono:
1) Atrakcje dla całej rodziny (dmuchańce, wata 

cukrowa, animacje, konkursy);
2) Poczęstunek dla uczestników (grill, wata cukrowa 

oraz ciepłe i zimne napoje);

--

11.
Dni Kultury 
Wschodniej 
(Ukraińskiej, 
Białoruskiej)

grupa 
mieszkańców

Wydział 
Kultury 49 500,00 zł

Zadanie 
przeniesione 
na 2023 rok.

12. Moje małe grupa Wydział 49 000,00 zł Grudzień Podjęto następujące działania: -



boisko mieszkańców Edukacji 2022 1) Demontaż istniejącej starej, uszkodzonej 
nawierzchni;

2) Znalezienie odbiorcy i wywiezienie zdjętych płyt 
poliuretanowych;

3) Oczyszczenie i umycie Kärcherem  podłoża pod 
nową nawierzchnię;

4) Zakupienie płyt gumowych PROFLEX-SBR oraz 
obrzeży w dwóch kolorach;

5) Sporządzenie szkicu ułożenia płyt;
6) Ułożenie nawierzchni z płyt zgodnie z projektem;
7) Wbetonowanie słupków ogrodzenia boiska;
8) Naciągnięcie na wysokość 2,5 metra siatki 

polipropylenowej;
9) Wmontowanie w ogrodzenie furtki;
10) Zakup bramek;
11) Przeprowadzenie uroczystego otwarcia boiska 

przez dzieci-połączonego z meczem 
inauguracyjnym;

12) Udostępnianie boiska dzieciom do zabaw na 
bieżąco.

13.
Warsztaty 

filmowej 
praktyki

grupa 
mieszkańców - - - -

Wniosek nie spełnił 
warunku przyjęcia 

do dalszego 
procedowania, 
ponieważ nie 
przekroczył 
minimalnej 

wymaganej liczby 
punktów (17 pkt).

14.

Ławki 
edukacyjne dla 
Seniorów w PM 
nr 105 w Łodzi 

przy ul. 
Szamotulskiej 9

grupa 
mieszkańców

Wydział 
Edukacji 23 850,00 zł Grudzień

2022

Podjęto następujące działania:
1) Opracowanie graficzne ławek;
2) Podpisanie umowy z producentem ławek na ich 

realizację;
3) Transport ławek na teren przedszkola;
4) Przygotowanie podłoża pod montaż ławek;
5) Dostarczenie przez Seniorów materiałów 

niezbędnych do montażu ławek;
6) Wstawienie ławek do ogrodu przedszkolnego;
7) Zajęcia edukacyjne z seniorami zgodnie z 

zaplanowanym harmonogramem;
Odbyły się następujące spotkania:
 Quizy i zagadki z wykorzystaniem tablic i gier 

edukacyjnych znajdujących się w ogrodzie 
przedszkolnym.

Montaż na stałe 
ławek do podłoża
nastąpił w lutym 
2023, z uwagi na

panujące w 
grudniu 2022r. 

warunki
atmosferyczne, 

uniemożliwiające 
ich

montaż



 „Majsterkujemy” – budujemy budki lęgowe dla 
ptaków na wiosnę. Uczymy dzieci majsterkowania 
i odróżniania karmnika od budki lęgowej.

 „Zima w poezji”- czytanie wierszy i opowiadań.
 „Razem poćwiczymy, wiosnę obudzimy!” – 

wspólne ćwiczenia oraz zabawy muzyczno - 
ruchowe na tarasie przedszkolnym. 
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