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Lp. NUMER 

PEŁNY

NAZWA I 

LOKALIZACJA 

PROJEKTU

OPIS PROJEKTU KOMÓRKA 

MERTRORYCZNA

OCENA 

MERYTORYCZN

A

OPINIA RADY 

OSIEDLA

KOSZTY SZACUNKOWE 

(po weryfikacji)

Opinia oceniającego

1 P139SP MURAL 

OCZYSZCZAJĄCY 

SMOG "ZIELONE 

POLESIE"

Aktualnie na terenie Starego Polesia stopniowo jest 

realizowany progiem "Zielone Polesie", efektem tego 

programu jest ulica-ogród na alei 1 Maja.  Znajduje się 

tam  ściana szczytowa kamienicy pod adresem 1Maja 

19. Jednocześnie miasto Łódź aktywnie walczy z 

smogiem i zanieczyszczonym powietrzem. 

Proponowany mural wykonany za pomocą farby 

ANTYSMOGOWEJ działa jak gąbka. Farba pochłania 

zanieczyszczone cząsteczki z powietrza. Tego typu 

murale powstały już dwa Warszawie, jeden w 

Poznaniu i ostatnio jeden w Zabrzu. Żywotność 

takiego muralu określa się na 40 lat. Idea muralu to 

zagospodarowanie ogromnej powierzchni na ścianie 

przy szkole, motyw przewodni tematyki muralu 

powinien być "Zielone Polesie", jako nawiązanie do 

programu, który w bardzo namacalny sposób zmienia 

całą dzielnicę, a także sam mural będzie "działać" 

poprzez pochłanianie smogu, co też się w wpisuje w 

aktualną politykę miasta. (...)

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA 95 940,00 zł Aktualnie na terenie Starego Polesia stopniowo realizowany jest program "Zielone 

Polesie" efektem tego programu jest ogród na alei 1 Maja.  Jednocześnie Miasto 

Łódź aktywnie walczy ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem. Proponowany 

mural wykonany będzie za pomocą farby antysmogowej, która pochłania 

zanieczyszczone cząsteczki powietrza co wpisuje się w obecne działania miasta. 

Ponadto mural ten z uwagi na pobliską lokalizację szkoły będzie miał wartość 

edukacyjną w zakresie dbania o środowisko i ekologię.

2 P107SP Mały zielony 

amfiteatr na 

Strzelców 

Kaniowskich 9

Miejsce Spotkań to społeczny dom kultury dostępny 

dla wszystkich mieszkańców, którzy mogą korzystać z 

pomieszczeń w wyremontowanych budynkach oraz 

podwórza w godzinach 12.00 - 20.00, miejsce otwarte 

dla mieszkańców w każdym wieku.

Odnowimy przestrzeń wejścia do Miejsca Spotkań w 

sposób spektakularny. Wymienimy zniszczone, 

betonowe ogrodzenie z prefabrykatów na ażurowe i 

zielone (pnącza), wykonane według autorskiego 

projektu. Nawierzchnię za ogrodzeniem wyrównamy 

oraz zbudujemy mały amfiteatr - miejsce pod neonem 

zachęcające do spotkań i relaksu. Nawierzchnia z deski 

kompozytowej zostanie wyprofilowana w ten sposób, 

by podesty mogły służyć do prowadzenia zajęć, 

kameralnych spotkań i konsultacji. (...) 


Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA 155 000,00 zł Społeczny dom kultury funkcjonuje jako miejsce otwarte na społeczność 

sąsiedzka i lokalną. Zagospodarowanie podwórza zapewni bezpieczną i atrakcyjną 

przestrzeń dla przeprowadzania działań kulturalno-artystycznych, z których będą 

mogli korzystać wszyscy Łodzianie. Wiceprezes Stowarzyszenia Społecznie 

Zaangażowania, które jest założycielem i gospodarzem domu kultury, wyraził 

wolę ponoszenia kosztów konserwacji i utrzymania nowych elementów 

zagospodarowania oraz zapewnienia ogólnodostępności terenu.

Z uwagi na ważna rolę domu kultury, jako miejsca spotkań oraz centrum 

społecznego, obywatelskiego i kulturalnego aktywizowania mieszkańców Starego 

Polesia, podtrzymujemy poprzednią, pozytywną rekomendację.

Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 5 sierpnia 2021 roku
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3 P092ZL Zajezdnia 

Muzealna Brus - 

odtworzenie 

drewnianej 

budki 

zwrotniczego

Projekt polega na przywróceniu kanciastej drewnianej 

budki zwrotniczego przy wjeździe dla tramwajów. 

Budki tego typu powszechnie występowały na terenie 

miasta w latach 50. Później trafiały również do 

zajezdni. Budka tego typu została zlikwidowana w 

zajezdni Brus w latach 80. Realizacja zadania przyczyni 

się do dalszego przywracania dawnego klimatu 

obiektu.

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 40 000,00 zł Przywrócenie drewnianej budki zwrotniczego na terenie Zajezdni Muzealnej Brus 

przyczyni się do dalszego przywracania dawnego klimatu obiektu.

4 P013KO Założenie 4 lamp 

solarnych na 

placu zabaw - 

Koziny - ul. 

Pietrusińskiego 

25/29

Zainstalowanie 4 lamp solarnych na placu zabaw. By 

zabawa po zmroku była możliwa i bezpieczna. Lampy 

zamontować po stronie wschodniej placu zabaw 

pomiędzy ścieżką a ogrodzeniem placu zabaw na 

stronie wschodniej. Lampy na słupach o długości 4 lub 

6 m wbetonowane w podłoże. W miarę możliwości w 

odstępie od wysokich drzew

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA 37 000,00 zł Inwestycja pozwoli dzieciom na korzystanie z placu zabaw w godzinach 

wieczornych w sposób bardziej bezpieczny.

5 L181 Mural o nadaniu 

praw miejskich.

Stworzenie murala upamiętniającego nadanie praw 

miejskich w Łodzi. Budowanie lokalnego patriotyzmu i 

poprawa estetyki.

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA 57 810,00 zł Mural upamiętniający nadanie praw miejskich w Łodzi wpłynie korzystnie na 

budowanie lokalnego patriotyzmu oraz poprawę estetyki. Mural ten, będzie 

stanowił ciekawy, artystyczny element edukacji historycznej oraz w symboliczny 

sposób podniesie rangę naszego miasta. 

Jednocześnie pozytywnie wpłynie na postrzeganie i utożsamianie się 

mieszkańców z miejscem, w którym żyją.

6 L027 Mural z 

Krzysztofem 

Krawczykiem 

przy ul. 

Łagiewnickiej 25

Celem projektu jest stworzenie muralu, który będzie 

zdobił szczytową ścianę kamienicy przy ul. 

Łagiewnickiej 25

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA 105 780,00 zł Wielkoformatowy obraz ścienny poświęcony postaci Krzysztofa Krawczyka będzie 

stanowił ciekawy element artystyczny i kulturalny. Jego usytuowanie na ścianie 

szczytowej nieruchomości przy ul. Łagiewnickiej 25 zlokalizowanej w sąsiedztwie 

Hali Rynku Bałuckiego pozwoli na jego uwidocznienie dla dużej ilości mieszkańców.

7 G029CD Mural na 600-

lecie Miasta 

Łodzi, Łódź ul. 

Kołowa 19/21

Stworzenie murala upamiętniającego nadanie praw 

miejskich w Łodzi. Budowanie lokalnego patriotyzmu i 

poprawa estetyki. Mural upamiętniający ważne 

wydarzenie w dziejach Łodzi (nadanie praw miejskich), 

będzie stanowił ciekawy, artystyczny element edukacji 

historycznej i w symboliczny sposób podniesie rangę 

naszego miasta. W korzystny sposób również wpłynie 

na postrzeganie i utożsamianie się mieszkańców z 

miejscem, w którym żyją. Lokalizacja 

wielkoformatowego obrazu na ścianie szczytowej 

budynku przy ul. Kołowej 19/21 jest bardzo dobra, z 

uwagi na to, iż będzie on dobrze widoczny z pasa 

drogowego ulicy.

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 96 000,00 zł Wielkoformatowy obraz ścienny ma powstać w ramach upamiętnienia 

sześćsetletniej rocznicy powstania Łodzi. Mural ten będzie poświęcony nadaniu 

praw miejskich w Łodzi, co korzystnie wpłynie na budowanie lokalnego 

patriotyzmu oraz poprawę estetyki. Mural ten, będzie stanowił ciekawy, 

artystyczny element edukacji historycznej oraz w symboliczny sposób podniesie 

rangę naszego miasta. 

Jednocześnie w sposób korzystny  wpłynie na postrzeganie i utożsamianie się 

mieszkańców z miejscem, w którym żyją.
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8 L257 Dom Dziecka dla 

Małych Dzieci ul. 

Drużynowa 9

W związku z prowadzoną restrukturyzacją Domu 

Dziecka i przekształceniem go w Schronienie - 

Interwencyjny Dom Dziecka planowana jest kampania 

rodzicielstwo zastępcze, celem której będzie 

pozyskanie i wsparcie 3-5 interwencyjnych rodzin 

zastępczych, satelickich wobec Domu Dziecka 

wspierających placówkę. W placówce planowane jest 

przeprowadzenie remontu dostosowującego 

pomieszczenia do pobytu dzieci w różnym wieku. 

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach 

dodatkowych patroli będzie prowadzić warsztaty z 

udzielania pierwszej pomocy dla personelu Domu 

Dziecka oraz dla rodzin zastępczych. Strażnicy obejmą 

ten rejon nadzorem poprawiającym bezpieczeństwo 

okolicznych mieszkańców.

Centrum 

Administracyj

ne Pieczy 

Zastępczej

POZYTYWNA POZYTYWNA 400 000,00 zł Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi pozytywnie rekomenduje 

zgłoszony 

do zrealizowania projekt, polegający na adaptacji Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej przy ul. Lnianej 9 w Łodzi pod mieszkania treningowe.

Proponowana inwestycja ma na celu zaaranżowanie w istniejącym budynku 

mieszkań treningowych, które pozwolą na czasowe, całodobowe wsparcie rodzin 

w kryzysie, zagrożonych utratą dzieci lub rodzin, którym oddano dzieci ponownie 

pod opiekę.

Projekt stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie opieki nad 

dzieckiem i rodziną. Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki 

dodatkowym służbom zapewni większą ilość patroli, które będą dbały o 

bezpieczeństwo i zabezpieczały ład i porządek publiczny w okolicy a 

przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy podniesie kwalifikacje personelu 

oraz wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo osób przebywających w placówce. 

Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania wpisują się w katalog zadań, do 

realizacji których zobowiązana jest piecza zastępcza, projekt należy zaopiniować 

pozytywnie. Wskazana wartość szacunkowa złożonego projektu jest realna w 

stosunku do obowiązujących cen rynkowych.

9 L256 Dom Dziecka dla 

Małych Dzieci ul. 

Lniana 9

W związku z prowadzoną restrukturyzacją Domu 

Dziecka i przekształceniem go w Schronienie - 

Interwencyjny Dom Dziecka planowane jest 

przekształcenie obecnego budynku i zaaranżowanie w 

jego ramach 8 do 10 mieszkań treningowych. 

Mieszkania te pozwolą na czasowe, całodobowe 

wsparcie przez specjalistów łódzkich rodzin 

zagrożonych utratą dzieci, rodzin będących w kryzysie 

lub trudnej sytuacji, bądź rodzin, którym oddano 

ponownie w opiekę dzieci, aby po 3-6 miesięcznym 

pobycie z dobrymi nawykami mogły wrócić we własne 

środowiska. Strażnicy z Oddziału Prewencji Straży 

Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych patroli będą 

prowadzić warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 

dla personelu Domu Dziecka oraz obejmie ten rejon 

nadzorem poprawiającym bezpieczeństwo 

okolicznych mieszkańców.

Centrum 

Administracyj

ne Pieczy 

Zastępczej

POZYTYWNA 280 000,00 zł Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi pozytywnie rekomenduje 

zgłoszony 

do zrealizowania projekt, polegający na przeprowadzeniu prac remontowych w 

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Zbocze 2A w Łodzi oraz jej 

otoczeniu (poprawa ogrodzenia, dostosowanie terenu, wymiana kostki, 

wybudowanie podjazdów).

Proponowana inwestycja znacząco podniesie estetykę i komfort pobytu jej 

wychowankom.

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki dodatkowym służbom zapewni 

większą ilość patroli, które będą dbały o bezpieczeństwo i zabezpieczały ład i 

porządek publiczny w okolicy a przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy 

podniesie kwalifikacje personelu oraz wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo osób 

przebywających w placówce. 

Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania wpisują się w katalog zadań, do 

realizacji których zobowiązana jest piecza zastępcza, projekt należy zaopiniować 

pozytywnie. Wskazana wartość szacunkowa złożonego projektu jest realna w 

stosunku do obowiązujących cen rynkowych.
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10 L255 Dom Dziecka dla 

Małych Dzieci ul. 

Zbocze 2A

Projekt zakłada dostosowanie terenu, wybudowanie 

podjazdu dla wózków dziecięcych do domu dziecka, 

wymianę zdewastowanej kostki oraz poprawę 

ogrodzenia. W placówce planowane jest także 

przeprowadzenie bieżących remontów 

poprawiających codzienną egzystencję. W ramach 

dodatkowych patroli strażnicy miejscy z Oddziału 

Prewencji prowadzić będą warsztaty z udzielania 

pierwszej pomocy dla pracowników Domu Dziecka 

oraz obejmą nadzorem rejon osiedla poprawiając 

bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Centrum 

Administracyj

ne Pieczy 

Zastępczej

POZYTYWNA 69 500,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie opiniuje zgłoszony 

projekt, polegający na uruchomieniu miejsca dzielenia się zbędnymi nam 

rzeczami, którym można dać drugie życie, np. sprzętu AGD, meble, przedmioty 

codziennego użytku, itp. Magazynu Dobroci ma na celu wsparcie rzeczowe, 

kierowane do osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wymagających wsparcia. 

Realizacja projektu wynika z rozeznanych potrzeb gminy i stanowić będzie 

uzupełnienie zadań z zakresu pomocy społecznej. Ponadto wpłynie na poprawę 

sytuacji życiowej beneficjentów projektu oraz przyczyni się do zwiększenia 

świadomego korzystania z wytworzonych dóbr  i dbania o środowisko poprzez 

ograniczenie generowania nowych odpadów. Wskazana wartość szacunkowa 

złożonego projektu jest realna w stosunku do obowiązujących cen rynkowych. 

Rekomenduje się zlecenie realizacji zadania po uprzednim przeprowadzeniu 

konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności 

pożytku publicznego.

11 L217 Magazyn 

Dobroci - Zero 

Waste - Podziel 

się z innymi 

rzeczami, 

których nie 

używasz

W dobie rosnącego konsumpcjonizmu, rosnącej 

produkcji odpadów oraz coraz większego 

rozwarstwienia społeczeństw pod kątem dochodów i 

posiadanych dobór Magazyn Dobroci będzie 

miejscem, gdzie można oddać dobre jakościowo, ale 

zbędne rzeczy, np. sprzęt AGD, meble, wyposażenie 

kuchni, rowery i inne akcesoria sportowe, wózki i 

foteliki dziecięce i inne. Magazyn ten będzie 

jednocześnie pomagał tym mieszkańcom Łodzi, którzy 

pod względem finansowym i materialnym radzą sobie 

gorzej. Na przykład: usamodzielniającym się 

wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych, 

osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności, 

niezamożnym rodzinom naturalnym i zastępczym. Do 

skorzystania z zasobów Magazynu Dobroci konieczne 

będzie zaświadczenie od opieki społecznej lub innej 

organizacji charytatywnej w celu weryfikacji realnych 

potrzeb obdarowywanych.

Magazyn Dobroci odpowie na realne potrzeby 

najuboższych, da możliwość zamożniejszym 

mieszkańcom miasta do pomagania innym oraz będzie 

przeciwdziałać produkcji odpadów.

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej

POZYTYWNA 49 140,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie opiniuje zgłoszony 

projekt, mający na celu zmianę sytuacji życiowej osób w kryzysie bezdomności. 

Projekt łączy specjalistyczny wolontariat z poradnictwem psychologicznym dla 

osób w kryzysie bezdomności, niekorzystających z instytucjonalnego wsparcia. 

Projekt koncentruje się głownie na rekrutacji, szkoleniach oraz wymianie 

doświadczeń wolontariuszy, gotowych zaangażować się w stałą pomoc na rzecz 

osób bezdomnych. Jego realizacja wynika z rozeznanych potrzeb gminy i stanowić 

będzie uzupełnienie zadań lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym. 

Ponadto pozytywnie wpłynie na aktywizację społeczną osób bezdomnych oraz 

przyczyni się do przełamania stereotypów wśród społeczeństwa. Wskazana 

wartość szacunkowa złożonego projektu została urealniona w stosunku do 

obowiązujących cen rynkowych. Rekomenduje się zlecenie realizacji zadania, po 

uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego.
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12 L214 Pomoc 

terapeutyczna 

na terenie 

miasta Łodzi dla 

osób w kryzysie 

bezdomności i 

wolontariuszy im 

pomagających.

Pomoc terapeutyczna na terenie miasta Łodzi dla osób 

w kryzysie bezdomności i wolontariuszy im 

pomagających.

Pomysł ważny jest przede wszystkim dla 

wolontariuszy, którzy są aktywnymi Łodzianami, 

którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. 

Poświęcają swój wolny czas, żeby rozpocząć 

współpracę z osobą bez domu, w celu ułatwienia jej 

wyjścia z tej trudnej sytuacji. W swojej pracy 

wielokrotnie spotykają się z niezrozumieniem, a 

powolnie stawiane kroki w zmianie sytuacji osoby, z 

którą wchodzi się w relację, może wydawać się 

uciążliwe i niełatwe. Stąd tak ważne jest ich 

wspieranie poprzez zapewnienie regularnych szkoleń, 

warsztatów oraz superwizji. Wsparcie wolontariuszy w 

ich działaniach w sposób bezpośredni wpłynie na 

osoby, którym pomagają. Jest to ważny krok w 

budowaniu solidarności społecznej i włączaniu w 

społeczeństwo tych, którzy funkcjonują na jego 

marginesie. 

(...)

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej

POZYTYWNA 29 000,00 zł Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi pozytywnie rekomenduje 

zgłoszony 

do zrealizowania projekt, polegający na wsparciu dzieci z pieczy zastępczej oraz 

ich opiekunów.

Projekt stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie opieki nad 

dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy wsparcia o dodatkowe 

aspekty. 

Wsparcie w postaci warsztatów rozwijających dla dzieci wpłynie pozytywnie na 

wyrównanie ich deficytów i odbudowanie poczucia własnej wartości a także 

przyczyni się do rekompensaty dziecku braku naturalnych, stabilnych więzi 

emocjonalno-społecznych. Opiekunowie dzieci z bagażem trudnych doświadczeń 

otrzymają pomoc prawną, wytchnieniową i psychologiczną, co wpłynie znacząco 

na poprawę ich sytuacji życiowej poprzez m. in. czasowe odciążenie od 

codziennych obowiązków oraz zapewnienie grup wsparcia. 

Wskazana wartość szacunkowa złożonego projektu jest realna w stosunku do 

obowiązujących cen rynkowych. Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania 

wpisują się w katalog zadań, 

do realizacji których zobowiązana jest piecza zastępcza, projekt należy 

zaopiniować pozytywnie.

13 L211 Prawo dziecka 

do szczęścia i 

kochającego 

opiekuna

Dzieci z rodzin pogrążonych w kryzysie i 

dysfunkcyjnych (brak kompetencji rodzicielskich, 

przemoc domowa - fizyczna, psychiczna i 

wykorzystywanie seksualne) trafiają pod opiekę 

zastępczą do domów dziecka lub rodzin zastępczych. 

Dzieci, jak i ich nowi opiekunowie potrzebują, szeroko 

zakrojonego wsparcia, by przepracować dziecięce 

bolesne doświadczenia z przeszłości i odnaleźć się w 

nowej sytuacji. Zasoby opieki społecznej są w tym 

zakresie niewystarczające.

Centrum 

Administracyj

ne Pieczy 

Zastępczej

POZYTYWNA 275 000,00 zł Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi pozytywnie rekomenduje 

zgłoszony 

do zrealizowania projekt, polegający na organizacji: korepetycji z przedmiotów 

szkolnych, warsztatów rękodzielniczych i arteterapeutycznych, sportowych, 

muzyczno-terapeutycznych, edukacyjnych, hipoterapii i dogoterapii, wycieczek 

oraz rehabilitacji dla dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej 

(instytucjonalnej i rodzinnej).

Projekt stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie opieki nad 

dzieckiem 

i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą o szeroki 

wachlarz zajęć pozaszkolnych pozwalających wyrównać wszelkiego rodzaju 

deficyty. Konieczność wychowywania się poza rodziną biologiczną wywiera 

ogromny wpływ na psychikę młodego człowieka. Przykre wspomnienia i 

doświadczenia mogą rzutować na pewność siebie, a nawiązywanie trwałych i 

silnych więzi emocjonalnych z innymi ludźmi może zostać zaburzona. Wszelkie 

działania, które przyczynią się do rekompensaty dziecku braku naturalnych, 

trwałych i stabilnych więzi emocjonalno–społecznych są niezmiernie cenne. 

Proponowane zajęcia dają narzędzia do odbudowania u dzieci poczucia 

bezpieczeństwa, wartości siebie, rozwijania pasji i zainteresowań, rehabilitacji 

oraz nadrabiania podstawowych deficytów w zakresie edukacji szkolnej.

Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania wpisują się w katalog zadań, do 

realizacji których zobowiązana jest piecza zastępcza, projekt należy zaopiniować 

pozytywnie. 
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14 L201 DAJMY RADOŚĆ 

DZIECIOM Z 

DOMÓW 

DZIECKA I 

RODZIN 

ZASTĘPCZYCH

Potrzebne Twoje wsparcie, by dzieci z bagażem 

trudnych doświadczeń mogły spełniać swoje marzenia 

i rozwijać pasje. „Dajmy radość...” jest pomocną 

dłonią wyciągniętą w stronę najbardziej 

potrzebujących dzieci.

Projekt jest kontynuacją zwycięskich zadań o tej samej 

nazwie sprzed z lat 2019-2021. Przewiduje on 

organizację zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i 

terapii, a także zakup sprzętów, gier i pomocy 

służących podczas terapii i warsztatów dla około 1,8 

tys. dzieci z łódzkich placówek opiekuńczo-

wychowawczych każdego typu oraz rodzin 

zastępczych. 

Rodzaje zajęć: korepetycje z przedmiotów szkolnych,  

warsztaty rękodzielnicze i arteterapeutyczne, 

sportowe, m.in. na basenie, muzyczno-taneczne, 

hipoterapia i dogoterapia, edukacyjne, np. 

informatyka z elementami robotyki, wycieczki. 

(...)

Centrum 

Administracyj

ne Pieczy 

Zastępczej

POZYTYWNA 392 800,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie opiniuje zgłoszony 

projekt, dotyczący świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla rodziców i 

opiekunów osób z niepełnosprawnością. Realizacja projektu wynika z 

rozeznanych potrzeb gminy i stanowić będzie uzupełnienie zadania 

z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Ponadto wpłynie 

na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów projektu (członków rodzin lub 

opiekunów osób niepełnosprawnych) poprzez ich czasowe odciążenie od 

codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem 

czasu na odpoczynek i regenerację a także poprzez wzmocnienie osobistego 

potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze 

sprawowaniem opieki w postaci wsparcia psychologicznego. Wskazana wartość 

szacunkowa złożonego projektu jest realna w stosunku do obowiązujących cen 

rynkowych. Rekomenduje się zlecenie realizacji zadania po uprzednim 

przeprowadzeniu konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

działalności pożytku publicznego.

15 L184 Wspieramy 

bohaterów 

codzienności  - 

opieka 

wytchnieniowa 

dla rodziców i 

opiekunów osób 

z 

niepełnosprawno

ścią z terenu 

Miasta Łodzi.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 

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.

 (...)

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej

POZYTYWNA 42 000,00 zł Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi pozytywnie rekomenduje 

zgłoszony 

do zrealizowania projekt, polegający na stworzeniu poradnika dla młodzieży z 

pieczy zastępczej wchodzącej w proces usamodzielnienia.

Wielu młodych ludzi nie ma wystarczającej wiedzy i orientacji jak sobie radzić z 

usamodzielnieniem – jak zaistnieć i funkcjonować na rynku pracy, jak sprostać 

wymaganiom edukacyjnym, jak gospodarować budżetem domowym lub gdzie 

uzyskać dodatkową pomoc. Usamodzielnienie to ważny i wymagający 

profesjonalnego podejścia proces.

Komiksowa forma poradnika wzbogacona o prawdziwe historie młodych ludzi 

sprawi, że poradnik będzie miał łatwą i ciekawą w odbiorze formę a jednocześnie 

będzie kompendium wiedzy o podstawowych aspektach związanych z 

funkcjonowaniem dorosłego człowieka w społeczeństwie.

Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania wpisują się w katalog zadań, do 

realizacji których zobowiązana jest piecza zastępcza, projekt należy zaopiniować 

pozytywnie.
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16 L122 Droga ku 

dorosłości. 

Poradnik dla 

młodzieży z 

pieczy 

zastępczej. 

Projekt 

ponadosiedlowy

Poradnik w formie prostych i czytelnych komiksowych 

historii: jak radzić sobie w banku, u lekarza, gdzie 

wyrobić dowód, co to jest PIT, ZLM, jak założyć 

sprawę alimentacyjną, gdzie skorzystać z pomocy, itp. 

itp - dla młodych ludzi (18+), którzy opuszczają pieczę 

zastępczą i stają w obliczu samodzielnego życia. 

Broszura ma ułatwić poruszanie się po instytucjach, 

oswoić "upragnioną" ale nieznaną i trochę straszną 

"dorosłość". Zawierać będzie 3-4 prawdziwe historie 

młodzieży (np. matka z dzieckiem, chłopak i 

dziewczyna po domu dziecka lub rodzinie zastępczej) z 

ich pierwszych lat po opuszczeniu pieczy zastępczej, a 

także 1-2 krótkie teksty od psychologa, wstęp 

napisany przez autora projektu, cytat wybrany przez 

autora projektu. Projekt powinien być dostępny do 

pobrania, na stronach internetowych samorządowych 

( UMŁ, MOPS, UP itp.). Warunkiem realizacji projektu 

jest ścisła współpraca z pomysłodawcą broszury.

Centrum 

Administracyj

ne Pieczy 

Zastępczej

POZYTYWNA 24 000,00 zł Realizacja projektu może wydłużyć czas udzielenia zwierzętom rannym w 

kolizjach kompleksowej opieki weterynaryjnej.

17 L084 Prawa jazdy na 

początek 

samodzielnego 

życia dla 

młodzieży z 

domów dziecka.

Młodzi ludzie opuszczający domy dziecka potrzebują 

potrzebują naszego wsparcia, a także wiary w siebie i 

poczucia niezależności, aby dobrze wejść w dorosłość. 

Chcemy im w tym pomóc, poprzez z finansowanie 

kursów prawa jazdy dla 30 osób, które w 2022 roku 

ukończą 18 rok życia.

Skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa 

młodzieży opuszczającej domy dziecka jest jednym z 

największych wyzwań w Łodzi, dlatego chcemy jej to 

ułatwiać.

Zdobycie prawa jazdy to bowiem nie tylko marzenie 

młodzieży. To także lepsza pozycja na rynku pracy i 

możliwość zdobycia stabilnego i dobrze płatnego 

zatrudnienia. Właśnie praca jest często wskazywana 

jako jeden z najważniejszych czynników wpływających 

na pełne usamodzielnienie młodych ludzi. (...)

Centrum 

Administracyj

ne Pieczy 

Zastępczej

POZYTYWNA 72 615,00 zł Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi pozytywnie rekomenduje 

zgłoszony 

do zrealizowania projekt, polegający na sfinansowaniu prawa jazdy dla 30 osób 

opuszczających domy dziecka.

Proces usamodzielnienia z jakim mierzy się młodzież przebywająca w pieczy 

instytucjonalnej jest dużym wyzwaniem i wymaga wielkiego zaangażowania. 

Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia sytuacji życiowej jego 

beneficjentów. Posiadanie prawa jazdy to ważny element na etapie poszukiwania 

zatrudnienia, który daje możliwość uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy. 

Młodzież będąca w procesie usamodzielnienia boryka się z wieloma trudnościami 

związanymi z funkcjonowaniem w dorosłym życiu, dlatego też wsparcie 

obejmujące zakres projektu zostaje uznane za celowe.

Wskazana wartość szacunkowa złożonego projektu jest realna w stosunku do 

obowiązujących cen rynkowych. Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania 

wpisują się w katalog zadań, 

do realizacji których zobowiązana jest piecza zastępcza, projekt należy 

zaopiniować pozytywnie.

18 L100 Nowoczesna 

fontanna 

podłogowa na 

Stawach Jana

Dawniej, jeszcze jakoś do 2000 r. na Stawach Jana w 

proponowanym miejscu był brodzik z fontanną i 

zjeżdżalnią. Proponuję przywrócić fontannę, która 

będzie podobna do tej w Parku Poniatowskiego, tzn. 

będzie podświetlana kolorowymi światłami LED oraz 

będzie posiadać kilkanaście-kilkadziesiąt dysz o różnej 

wysokości strumienia wody. Cykl dysz będzie 

zaprogramowany zmiennie. Otoczenie fontanny 

będzie stanowić mała architektura: ławki oraz 

nasadzenia roślin, np. krzewów i traw ozdobnych. 

Projekt był zgłaszany w BO 2019/2020, ale zdobył ciut 

za mało głosów - przegrał o włos w głosowaniu z 

innymi projektami dla osiedla Chojny.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

NEGATYWNA 1 334 000,00 zł Budowa fontanny podłogowej otrzymała negatywną opinię Wydziału 

Kształtowania Środowiska oraz obarczona jest dużym prawdopodobieństwem 

przekroczenia terminu realizacji ze względu na procedury wykonania 

dokumentacji technicznej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i konieczności 

wykonania nowych instalacji ziemnych (wod-kan, elektryczne).

Opinia Wydziału Kształtowania Środowiska "Po dokonaniu analizy 

przedmiotowego wniosku, Wydział Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje 

negatywnie. Zadanie jest niezgodne z założeniami koncepcji przygotowanej przez 

WKŚ dla MOSiR. Ponadto wykonanie fontanny posadzkowej nad stawem jest 

niezasadne, w tym rejonie mikroklimat poprawia staw."
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19 G083RU Kopiec  

Stefańskiego

Celem jest podniesienie wysokości górki w parku na 

Stawach Stefańskiego, usunięcie zniszczonych przez 

jemiołę suchych drzew, które teraz się znajdują,  

usypanie w formie kopca z alejką do szczytu i 

stworzenie punktu widokowego na park  z 

wykorzystaniem ziemi z np. tunelu.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

NEGATYWNA 270 000,00 zł MOSiR przychyla się do negatywnych opinii wydanych przez Wydział 

Kształtowania Środowiska i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Przedmiotowy teren położony jest w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym Ruda 

Willowa, co ogranicza wszelkie przekształcenia terenu. Ponadto istniejąca górka  

spełnia funkcję górki saneczkowej w okresie zimowym i jej kształt jest 

uformowany do założenia  tak zwanych "tarasów wypoczynkowych".

Opinia negatywna Wydziału Kształtowania Środowiska

"Wydział Kształtowania Środowiska opiniuje zadanie negatywnie. Wyjaśnienie: 

przedmiotowy teren położony jest w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym Ruda 

Willowa, co ogranicza wszelkie przekształcenia terenu."

Opinia negatywna Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

"Biorąc pod uwagę opis i lokalizację zamierzenia oraz ustalenia wynikające z 

uchwały Nr LVIII/1104/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 maja 2009 r. (t.j. Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 2340) w sprawie ustanowienia zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego Ruda Willowa i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LXVI/1681/18 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 819), 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa negatywnie opiniuje możliwość realizacji 

projektu. Mając na względzie cel ochrony zespołu przyrodniczo krajobrazowego i 

ograniczenia wynikające z objęcia obszaru ochroną, usypanie kopca z odpadów 

ziemnych, będącego dominantą krajobrazową w dolinie: (Dalsza część w karcie 

analizy) 

20 G011CH Boisko sportowe 

do unihokeja z 

nawierzchnią 

typu Courty - 

ogólnodostępne - 

 Stawy Jana

Projekt polega na zbudowaniu ogólnodostępnego 

boiska do

unihokeja z nawierzchnią typu courty. Nawierzchnia 

jest

bezobsługowa (mrozoodporna, odporna na płowienie, 

nie powstają

kałuże, gwarancja 10 lat). Wymiar boiska ogrodzonego 

bandami to

36x18. Wymiar płyty betonowej 20x40m na której 

będą

umieszczone ławeczki i kosze. Ogrodzenie dookoła 

płyty

betonowej z piłkochwytami o oczkach 25x25mm.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

NEGATYWNA 440 000,00 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji opiniuje wniosek negatywnie ponieważ nowo 

przyłączone tereny (dz.742/28 i 742/29 obreb G-27) nie są przeznaczone pod 

zabudowę infrastrukturą sportową. Przeznaczenie tych terenów jest wyłącznie 

rekreacyjno-wypoczynkowe i wynika z realizacji zadania z poprzednich edycji ŁBO.

Wniosek uzyskał również negatywną opinię Wydziały Kształtowania Środowiska - 

"Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku, Wydział Kształtowania 

Środowiska zadanie opiniuje negatywnie, gdyż realizacja zadania jest sprzeczna z 

koncepcją zagospodarowania terenu sporządzoną dla MOSiR przez tut. Wydział".

Ponadto zadanie otrzymało negatywną opinia Wydziału Kształtowania 

Środowiska "Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku, Wydział 

Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje negatywnie, gdyż realizacja zadania 

jest sprzeczna z koncepcją zagospodarowania terenu sporządzoną dla MOSiR 

przez tut. Wydział."
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21 B081TW Ścieżka zdrowia 

przy Wodnym 

Raju - bieżnia 

sportowa 424 m 

na boisku 

przeznaczona dla 

mieszkańców- 

Rojna 46 a

Budowa ścieżki zdrowia przy Wodnym Raju - bieżnia 

sportowa 424 m na boisku przeznaczona dla 

mieszkańców i wszystkich użytkowników bezpłatnie w 

ramach funkcjonowania obiektu sportowego. 

Bieżnia będzie przebiegać dookoła boiska , jej długość 

wyniesie 424 m. 

Na całym osiedlu Teofilów nie ma tego typu obiektu 

sportowego do biegania, obiekt jest opuszczony i 

zarośnięty, często ludzie tam spacerują i biegają ale są 

duże nierówności i uprawianie sportu jest tam 

niebezpieczne. 

Dodatkowo w planach jest budowa boiska 

sportowego które uzupełni cała infrastrukturę obiektu 

dla wszystkich mieszkańców.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

NEGATYWNA POZYTYWNA 300 000,00 zł Teren obciążony jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31.03.2036 r.,  nie spełnia 

wymogów ogólnodostępności, której miasto nie jest w stanie zagwarantować.

Ponadto 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, wskazano, że w ramach ŁBO nie mogą być realizowane 

projekty, zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której 

Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu 

nieruchomością na cele budowlane lub poza obszarem miasta Łodzi (paragraf 2 

ustęp 2 pkt 10 uchwały). Jak wskazuje się w orzecznictwie, w ramach swobody 

kontraktowania właściciele są uprawnieni do udostępnienia swoich 

nieruchomości innym podmiotom. Konsekwencją takiego działania jest rezygnacja 

przez właściciela z części własnych uprawnień w zakresie władztwa nad 

nieruchomością odpowiadającego własnym prawom podmiotowym. Typowym 

przykładem jest oddanie nieruchomości w dzierżawę.

22 W163SW Naprawa i 

modernizacja 

boiska Orlik na 

terenie ośrodka 

treningowego 

Łodzianka

Celem projektu jest naprawa boiska, a także 

zmodernizowanie go m.in. poprzez wykonanie 

odwodnienia. Uszkodzenie skarpy to nie tylko kwestia 

estetyki. W połączeniu z sukcesywnym 

wypłukiwaniem ziemi przez spływającą pod 

powierzchnią boiska wodą w czasie opadów, grozi 

tym, że powierzchnia Orlika zacznie się zapadać, a tym 

samym boisko stanie się bezużyteczne. Wykonanie 

odwodnienia pozwoli w przyszłości uniknąć 

podobnych usterek.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA NEGATYWNA 500 000,00 zł Projekt nie budzi zastrzeżeń w zasadności i celowości jego wykonania, obiekt jest 

udostępniany bezpłatnie i cieszy sią ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

23 W153SW Poleżakujmy 

razem na 

Anilanie. 

Pływalnia przy 

ul. Sobolowej 1

Zakup leżaków, które będą bezpłatnie udostępniane 

osobom korzystającym z pływalni "Anilana".

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 30 000,00 zł Realizacja zdania zakłada bezpłatne udostepnienie leżaków wszystkim 

mieszkańcom korzystającym z obiektu i znacząco poprawi komfort wypoczynku i 

rekreacji.

24 W127ST Kolorowy 

motodrom - łąki 

kwietne 

motodrom ul. 

Małachowskiego 

9

Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla 

uciążliwych i kosztownych trawników. Wspierają dziką 

przyrodę - dzięki bogactwu i różnorodności stanowią 

miejsca do życia dla pożytecznych owadów i 

mniejszych zwierząt.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 61 000,00 zł Realizacja wniosku zwiększy atrakcyjność terenów motodromu. Usytuowanie łąk 

na zewnątrz alejek nie wpłynie na ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa 

podczas jazdy. Łąki kwietne zwiększą bioróżnorodność terenu i sprawią go 

bardziej ekologicznym oraz stworzą przyjazne warunki do funkcjonowania 

miododajnych i dobrotliwych owadów.

25 W125ST Pumptrack na 

motodromie ul. 

Małachowskiego 

9

Stworzenie miejsca do rozwijania w bezpiecznych 

warunkach pasji rowerowych i deskorolkowych 

mieszkańców.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 400 000,00 zł Realizacja zadania  znacząco rozszerzy atrakcyjność obiektu i pozwoli na ćwiczenie 

umiejętności jady na rowerze  i wszechstronny trening.
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26 W122ST Bezpiecznie na 

rowerze - zakup 

rowerów 

elektryczcnych 

na motodrom ul. 

Małachowskiego 

9

Zakup sprzętu rowerowego dla dzieci i młodzieży 

korzystających z edukacyjnych szlaków rowerowych 

na motodromie. Nowoczesny sprzęt pozwoli na 

zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego w 

bezpiecznych warunkach.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 85 000,00 zł Zadanie będzie realizowane na terenie ogólnodostępnym. Realizacja zadania 

poprawi atrakcyjność obiektu i zwiększy jego ofertę. Zakup rowerów 

elektrycznych dla różnych grup wiekowych pozwoli na doskonalenie umiejętności 

jazdy na rowerze i naukę przepisów drogowych przez wszystkich mieszkańców. 

Zakupione rowery zostaną udostępnione bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców.

27 W052SW Wembley na 

Małachowskiego 

- my się zimy nie 

boimy ul. 

Małachowskiego 

5

Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do odśnieżania 

orlika w parku im. 3 Maja w okresie zimowym.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA NEGATYWNA 250 000,00 zł Realizacja wniosku umożliwi korzystanie z boiska Orlik bezpłatnie przez 

wszystkich mieszkańców Łodzi w okresie opadów śniegu. Zakup ciągnika z 

pługiem przyśpieszy odśnieżanie boiska i zwiększy komfort jego użytkowania w 

zimę.

28 L243 SZMARAGDOWA 

RIWIERA W 

ARTURÓWKU - 

ROZBUDOWA

Zadanie polega na rozbudowie plaży i okolicy w 

Arturówku, zwiększenia jego atrakcyjności i 

podniesienia standardu.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 1 390 000,00 zł Rozbudowa Szmaragdowej Riwiery doskonale uzupełni ofertę rekreacyjną 

ośrodka.  Znacznie podniesie jego standard i atrakcyjność. Pozwoli łodzianom w 

pełni korzystać z kąpieli wodnych i słonecznych.

29 L203 Zakup urządzeń 

nagłaśniających i 

modernizacja 

nagłośnienia na 

lodowisku 

"Bombonierka"

Zakup urządzeń nagłaśniających i modernizacja 

nagłośnienia na lodowisku "Bombonierka"

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 170 000,00 zł Realizacja wniosku zwiększy atrakcyjność obiektu, niewątpliwie realizacja zadania 

będzie miała wpływ na umilenie mieszkańcom czasu spędzanego na jego terenie.

30 L199 Modernizacja i 

remont toalet 

oraz malowanie 

korytarzy i szatni 

na lodowisku 

"Bombonierka"

Modernizacja i remont toalet oraz malowanie 

korytarzy i szatni na lodowisku "Bombonierka"

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 134 000,00 zł Realizacja zdania poprawi warunki korzystania z obiektu osobom  jeżdżących na 

łyżwach, osób towarzyszących jak i widzów wydarzeń, zawodów i ślizgawek 

popularnych dla mieszkańców.

31 L161 Regaty Stawy 

Stefańskiego

Organizacja regat na Stawach Stefańskiego 

przeznaczona dla konstruktorów jednostek 

pływających o fantazyjnym wyglądzie.

Regaty samodzielnie skonstruowanymi jednostkami 

pływającymi połączone z piknikiem stworzą okazję do 

kreatywnej rozrywki dla całych rodzin i pozwolą 

pokazać, że w Łodzi da się również żeglować :)

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 120 000,00 zł Regaty samodzielnie skonstruowanymi jednostkami pływającymi połączone z 

piknikiem będą dużą atrakcją dla wszystkich Łodzian.  Regaty stworzą okazję do 

wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin zarówno uczestników i widzów.  

Organizowane spotkanie jednocześnie pozwoli na propagowanie bezpiecznego 

spędzania czasu nad wodą.

32 G130CD Młynek cudowny 

odpoczynek cz. 6 

- nowe miejsca 

grillowe

Projekt zakłada dobudowę 2 nowych miejsc do  

grillowania umiejscowionych przy już istniejących.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 85 500,00 zł Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność obiektu oraz uwarunkowana jest 

zapotrzebowaniem na nowe miejsca grillowe gdyż istniejące nie zaspokajają 

potrzeb mieszkańców na Obiekcie Rekreacyjnym Młynek.
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33 G128CD Park 

przeszkodowy 

Ninja dla dzieci i 

dorosłych w 

Parku na Młynku

Projekt zakłada montaż w Parku Na Młynku 

ogólnodostepnej konstrukcji do ogólnorozwojowego 

treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. Konstrukcja 

pozwoili dorosłym mieszkańcom utrzymywać dobrą 

kondycję i zdrowie, a najmłodszym powzoli na zdrowy 

rozwój oraz krzewienie ducha sportu wśród młodego 

pokolenia. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy otrzymają 

możliwość rodzinnego spędzania czasu w sposób 

aktywny, a dyscypliny sportu ninja/ocr będą mogły się 

dalej dynamicznie rozwijać.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 122 000,00 zł Realizacja wniosku uatrakcyjni ofertę sportowo-rekreacyjną na Obiekcie 

Rekreacyjnym Młynek. Projekt zwiększy atrakcyjność obiektu, dodając miejsce do 

aktywnego spędzania wolnego czasu i w naszej ocenie nie wpłynie na walory 

estetyczne obiektu.

34 G122CD Młynek cudowny 

odpoczynek cz. 4 

- budowa 

pumptracku

Projekt zakłada budowę pumptracku do jazdy 

rowerem, hulajnogą, na rolkach itp. Usytuowany 

zostałby przy wejściu do parku od strony ul. Śląskiej.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 460 000,00 zł Realizacja projektu zwiększy możliwości różnorodnej aktywności na terenie 

Obiektu Rekreacyjnego Młynek oraz uzupełni istniejącą infrastrukturę obiektu. W 

naszej ocenie nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze, natomiast tego 

typu instalacje cieszą się dużą popularnością w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży. Obiekt jest ogólnodostępny cała dobę.

35 G104CH STAWY JANA - 

NOWE 

NASADZENIA 

WYBRANYCH 

GATUNKÓW 

DRZEW I 

KRZEWÓW W 

NAWIĄZANIU 

DO HISTORII 

TEGO MIEJSCA - 

PARKU 

DWORSKIEGO. 

WSPIERAMY 

PTAKI I OWADY.

Projekt przewiduje nasadzenia drzew i krzewów 

pasujących gatunkowo do siedliska jakie tworzy obiekt 

„Stawy Jana” oraz kontynuujące tradycje polskiego 

ogrodu dworskiego - w nawiązaniu do historii miejsca. 

Gatunki konsultowane były ze specjalistką botaniki. 

Wiele z poniższych odmian wytwarza pożywienie dla 

ptaków i owadów, wspierając tym samym zwiększenie 

bioróżnorodności w obszarze miasta. W założeniu 

sadzonki drzew nie powinny być mniejsze niż 1,5 

metra a krzewy sadzone będą w grupach po trzy 

sztuki. Miejsca nasadzeń zostaną uzgodnione z 

zarządcą obiektu,  ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na specyfikę danego gatunku rośliny, jej wymagania, 

wielkość, atrakcyjność wizualną i przydatność 

użytkową dla drobnych zwierząt, ptaków i owadów. 

Ta realizacja pozwoliłaby być może w przyszłości 

utworzyć na obiekcie ciekawą ścieżkę przyrodniczo-

edukacyjną dla mieszkańców.

(...)

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 27 000,00 zł Realizacja zdania  podniesie walory estetyczne i ekologiczne oraz uzupełni 

infrastrukturę zieloną na Obiekcie Rekreacyjnym Stawy Jana.
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36 G103RU TOALETA NAD 

STAWAMI 

STEFAŃSKIEGO

Stawy Stefańskiego są odwiedzane przez dziesiątki 

tysięcy osób. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu

jest to świetne miejsce pełne różnych atrakcji dla 

małych i dużych. Dlatego toaleta jest niezbędna w

tym miejscu. Usytuowana będzie od strony wyspy, 

gdzie obok mamy plac zabaw, boisko do siatki i

siłownie. Ze względów bezpieczeństwa oraz 

zabezpieczając przed atakami wandalizmu (niestety

nadal w społeczeństwie mamy element, który nie 

potrafi uszanować cudzej, czy naszej wspólnej

własności) toaleta będzie się znajdować na terenie 

przystani MOSIRu, pod okiem pracownika i w

zasięgu monitoringu.

Toaleta będzie dwu modułowa, przystosowana dla 

osób niepełnosprawnych. Samoczyszcząca, z

otwieranymi samoistnie drzwiami.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 513 000,00 zł Realizacja zadania znacznie poprawi komfort korzystania z obiektu wszystkich 

mieszkańców, zwłaszcza że obiekt odwiedzany jest przez coraz większą liczbę 

osób.

37 G096RU Superplaża na 

Stawach 

Stefańskiego - II 

etap

Projekt polega na rozbudowie Super Plaży o 

dodatkowe elementy, m.in. małą architekturę, 

monitoring i zagospodarowanie cypla.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 410 000,00 zł Realizacja zadania  stworzy bezpieczne miejsce wypoczynki i rekreacji dla 

mieszkańców i znacznie podniesie atrakcyjność obiektu. Pozwoli łodzianom w 

pełni korzystać z kąpieli wodnych i słonecznych na Obiekcie Rekreacyjnym Stawy 

Stefańskiego, które się cieszy coraz większą popularnością wśród mieszkańców.

38 G095CH FLAMINGI NA 

STAWACH JANA. 

ZAKUP 2 

ROWERÓW 

WODNYCH TYPU 

FLAMING

Zadanie polega na zakupie dwóch rowerów wodnych 

typu flaming na przystań wodną na "Stawach Jana". 

Rowery będą wypożyczane nieodpłatnie w jeden 

weekend w miesiącu podczas sezonu funkcjonowania 

przystani.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 40 000,00 zł Realizacja zdania urozmaici możliwości aktywności fizycznej  przez mieszkańców 

Łodzi na Obiekcie Stawy Jana, efekty zadania będą udostępniane w okresie 

trwałości projektu bezpłatnie mieszkańcom od poniedziałku do piątku w godz. 

9.00-15.00

39 G091CD MAMY 

Przestrzeń w 

Parku na Młynku

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 28 500,00 zł Realizacja zadania pozwoli zwiększyć udogodnienia oraz poprawić komfort dla 

osób potrzebujących miejsca do spokojnego nakarmienia oraz zaopiekowania się 

dzieckiem.

40 G090CH MAMY 

Przestrzeń na 

Stawach Jana

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 28 500,00 zł Realizacja zadania pozwoli zwiększyć udogodnienia oraz poprawić komfort dla 

osób potrzebujących miejsca do spokojnego nakarmienia oraz zaopiekowania się 

dzieckiem.
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41 G059CD STACJA STREET 

WORKOUT NA 

MŁYNKU

Zadanie polega na instalacji stacji street workout na 

Młynku.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 170 000,00 zł Realizacja projektu wzbogaci ofertę rekreacyjno-sportową obiektu.  Kalistenika 

ma pozytywny wpływ na układ krwionośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, 

równowagę, zwinność i koordynację.

42 G058RU STACJA STREET 

WORKOUT NA 

STAWACH 

STEFAŃSKIEGO

Zadanie polega na instalacji street workout NA 

STAWACH STEFAŃSKIEGO

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 170 000,00 zł Realizacja projektu wzbogaci ofertę rekreacyjno-sportową obiektu. Kalistenika ma 

pozytywny wpływ na układ krwionośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, 

równowagę, zwinność i koordynację.

43 G053CH Nowoczesna 

plaża na 

"Stawach Jana"

Zadanie polega na modernizacji plaży na Stawach Jana.

- wymiana piasku na plaży

- zakup czterech nowoczesnych leżaków

- zakup nowoczesnego stanowiska dla ratowników

- zakup czterech stacji do segregacji śmieci

- zakup nowych nasadzeń

- Modernizacja boiska do siatkówki plażowej

(...)

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA 483 000,00 zł Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę atrakcyjności kąpieliska. 

Monitoring z punktem SOS zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z 

uroków parku jak i kąpieliska. Poprawę bezpieczeństwa osób kąpiących się 

zapewnią nowoczesne stanowiska ratownicze.

44 B166TW Treningowy park 

Ninja dla dzieci i 

dorosłych na 

Żubardziu

Projekt zakłada montaż na Żubardzkim skwerze 

ogólnodostepnej konstrukcji do ogólnorozwojowego 

treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. Konstrukcja 

pozwoili dorosłym mieszkańcom utrzymywać dobrą 

kondycję i zdrowie, a najmłodszym pozwoli na zdrowy 

rozwój oraz krzewienie ducha sportu wśród młodego 

pokolenia. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy otrzymają 

możliwość rodzinnego spędzania czasu w sposób 

aktywny, a dyscypliny sportu ninja/ocr będą mogły się 

dalej dynamicznie rozwijać.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 192 290,00 zł Zadanie jest możliwe do realizacji. 

Zadanie umożliwi aktywizacje fizyczna dzieci, młodzieży i osób w średnim wieku.

45 B135TW Wybieg dla psów 

przy Wodnym 

Raju, przy 

skrzyżowaniu 

Wiernej Rzeki i 

Odrowąża

Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów o 

powierzchni ok. 300 metrów kwadratowych. W 

ramach projektu stworzone zostanie wejście w formie 

śluzy, postawione będą trzy ławki, dwa kosze na psie 

odchody, kosz na śmieci, tablica z regulaminem oraz 5-

6 przeszkód Agility.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 168 940,00 zł Projekt jest możliwy do realizacji po wykonaniu utwardzonego dojścia oraz 

rekultywacji terenu.

Nowe nasadzenia zgodnie z sugestią WKŚ, będą dodatkowym atutem.

46 B100BD Poleżakujmy 

razem na 

pływalni 

Promienistych - 

Pływalnia przy 

ul. Głowackiego 

10/12

Zakup leżaków, które będą bezpłatnie udostępniane 

osobom, korzystającym z pływalni przy ul. 

Głowackiego 10/12.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 30 000,00 zł Realizacja zdania zakłada bezpłatne udostepnienie leżaków wszystkim 

mieszkańcom korzystającym z obiektu i znacząco poprawi komfort wypoczynku i 

rekreacji.

47 B099TW Kolorowy 

Teofilów - łąki 

kwietne przy ul. 

Odrowążą

Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla 

uciążliwych i kosztownych trawników. Wspierają dziką 

przyrodę - dzięki bogactwu i różnorodności stanowią 

miejsca do życia dla pożytecznych owadów i innych 

małych zwierząt.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 61 000,00 zł Realizacja wniosku zwiększy atrakcyjność terenów przy ul. Odrowąża. Łąki 

kwietne zwiększą bioróżnorodność terenu i sprawią go bardziej ekologicznym, 

stworzą przyjazne warunki do funkcjonowania miododajnych i dobrotliwych 

owadów.
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48 B097TW Strefa relaksu na 

Teofilowie - 

zielony skwer dla 

mieszkańców 

przy ul. Wiernej 

Rzeki

Stworzenie dla mieszkańców Teofilowa zielonego 

zakątka, w którym będą mogli odpocząć od miejskiego 

zgiełku. Stworzenie miejsca, w którym będzie można 

usiąść i poczytać książkę czy porozmawiać na ławce.

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 177 000,00 zł Projekt ma uzasadnienie społeczne, ponieważ będzie służył okolicznym 

mieszkańcom, wpłynie pozytywnie na nieurządzoną przestrzeń zieloną, 

motywując do wypoczynku na świeżym powietrzu.

49 B096TW Poleżakujmy 

razem na 

Wodnym Raju - 

Pływalnia 

Wodny Raj ul. 

Wiernej Rzeki 2

Zakup leżaków, które będą bezpłatnie udostępniane 

osobom korzystającym z pływalni "Wodny Raj".

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 30 000,00 zł Realizacja zdania zakłada bezpłatne udostepnienie leżaków wszystkim 

mieszkańcom korzystającym z obiektu i znacząco poprawi komfort wypoczynku i 

rekreacji.

50 S039WS Bezpłatne zajęcia 

z tenisa dla 

dorosłych 

mieszkańców z 

osiedla 

Śródmieście-

Wschód

Kurs tenisa dla 20 osób z terenu osiedla Śródmieście-

Wschód w formie otwartych zapisów.

Wydział 

Sportu

NEGATYWNA NEGATYWNA 45 000,00 zł W związku z brakiem możliwości zapewnienia dostępności kortów na cele 

realizacji zadania przez AZS OŚ w Łodzi, potwierdzonym w korespondencji oraz w 

rozmowach telefonicznych z władzami klubu, Wydział Sportu wystąpił do 4 

placówek edukacyjnych na terenie osiedla z pytaniem czy dysponują kortami 

tenisowymi. Odpowiedzi udzieliło VIII Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła 

Podstawowa Nr 111, które nie posiadają w swojej bazie kortów. W związku z 

powyższym wystąpiono do MOSIR w Łodzi w kwestii wykorzystania kortów na 

sąsiadującym osiedlu w Parku 3 Maja. na podstawie uzyskanej dokumentacji 

ustalono, że obiekt jest wydzierżawiony fundacji na podstawie umowy, której 

termin upływa 18 maja 2022 roku. Biorąc pod uwagę, że fundacja ta może 

przystąpić do konkursów ofert organizowanych przez Wydział Sportu, nie 

ponosząc kosztów wynajmu administrowanych przez samą siebie obiektów staje 

się automatycznie bezkonkurencyjna, tym samym, wskazanie jako lokalizacji 

kortów w Parku 3 Maja doprowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji na 

etapie realizacji projektu. Wobec powyższego, z powodu braku możliwości 

wskazania lokalizacji dla projektu na terenie osiedla, a także braku możliwości 

umiejscowienia zajęć na terenie najbliżej położonych kortów, Wydział Sportu 

opiniuje projekt negatywnie. Jednocześnie, przeprowadzona została całkowita 

ocena i  analiza projektu. Zweryfikowano szacunkowe koszty projektu w oparciu o 

uzgodnienia z łódzkimi klubami zajmującymi się tenisem oraz w oparciu o dane 

dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na realizację 

zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć.
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51 L066 Łódzki turniej E-

sportowy w 

Warzone i 

Fortnite.

Projekt przewiduje zorganizowanie ogólnomiejskiego 

turnieju E- sportowego w dwie bardzo popularne gry 

battle royal pod tytułem Fortnite i Call of Duty 

Warzone. Zadanie miejskie kierowane jest szczególnie 

do osób młodych, jednak nie zamierzamy tu 

dyskwalifikować innych grup wiekowych. Praktycznie 

każdy w domowym zaciszu będzie mógł przeżyć 

ogromne emocje i wziąć udział w wielkim turnieju. 

Pomysł ten narodził się z racji wprowadzanych 

obostrzeń i ciągłego odwoływania zwykłych turniejów 

offlineowych. Dlatego wychodzimy z inicjatywą, która 

jest w stanie pogodzić wielkie emocje z praktycznym 

podejściem, ponieważ żaden uczestnik nie będzie 

musiał opuszczać własnego zacisza domowego. 

Eliminacje będą obywały się poprzez specjalną stronę 

dwutorowo, z obydwu gier jednocześnie. Eliminacje 

będą odbywały się według specjalnego systemu 

rankingowego, dwa tygodnie przed głównym 

turniejem, który będzie transmitowany na żywo w 

social mediach i na platformie YouTube. Turniej będzie 

się się odbywał w 100% zdalnie, bez widowni do dnia 

głównych rozgrywek, gdzie transmisji będzie 

towarzyszył komentarz profesjonalnego speakera, jak 

również całość będzie nadawana ze specjalnie 

przygotowanego pod ten event studia. Dla 

uczestników przewidziane są wspaniałe nagrody. Dla 

pierwszych miejsc przewidziane są wydajne i 

prestiżowe laptopy, dla drugich miejsc przewidujemy 

Wydział 

Sportu

NEGATYWNA 174 000,00 zł Projekt zakłada organizację turnieju e-sportowego w formie zdalnej bez udziału 

widowni. Po dwutygodniowych eliminacjach zaplanowany został turniej główny 

transmitowany na żywo w social mediach za pośrednictwem przygotowanego na 

te potrzeby studia. Wydział Sportu po weryfikacji wszelkich otrzymanych 

materiałów uzupełniających oraz przeprowadzeniu rozeznania rynkowego w 

kwestii organizacji wydarzeń podobnych do zaproponowanego, ostatecznie wydał 

opinię negatywną. Główne założenie, stanowiące fundament projektu, 

potwierdzone podczas spotkania z Liderką w dniu 12 lipca 2021 r., zakłada 

wytworzenie wyspecjalizowanej infrastruktury informatycznej i audiowizualnej. 

Wiąże się to ze znacznymi kosztami zakupu sprzętu oraz kosztami obsługi na rzecz 

jednego turnieju dla 300 mieszkańców. Sprzęt ten pozostanie w gestii 

wyłonionego w konkursie ofert realizatora stawiając go w bardzo konkurencyjnej 

sytuacji do podmiotów rynkowych prowadzących działalność gospodarczą. 

Wydziału Sportu nie znajduje uzasadnienia na tego typu wydatki ze środków 

budżetu obywatelskiego. Ponadto organizacja przedsięwzięcia w formie zdalnej 

niesie za sobą o wiele większe koszty niż w formie stacjonarnej, na sprawdzonym, 

stabilnie działającym sprzęcie. W przypadku stacjonarnego turnieju liczba 

uczestników może być kilkukrotnie większa za niższą cenę. Zapewnienie transmisji 

na tymczasowo utworzonej infrastrukturze wymaga znacznych nakładów na 

zakupy sprzętu oraz obsługę. Sprzęt ten nie może być dalej wykorzystywany na 

cele kontynuacji zadania ze względu na jednoroczny charakter budżetu 

obywatelskiego.  (Dalsza część w karcie analizy) 
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52 L019 Dziewczyny na 

boiska!

Projekt "Dziewczyny na boiska!" składa się z dwóch 

części.

I. Przeprowadzenie konkursu ofert dla klubów 

sportowych na dofinansowanie akcji promujących 

młodzieżowe kobiece drużyny w sportach olimpijskich 

na nośnikach MPK. Maksymalna kwota 

dofinansowania to 6.000 zł (95% całości oferty). 

Oferent wybiera nośniki w porozumieniu z MPK. 

Dofinansowanie odbywa się na takiej samej zasadzie 

jak dofinasowanie korzystania z miejskich obiektów 

sportowych dla klubów sportowych - w tym 

przypadku będzie to dotacja dla MPK na 

przeprowadzenie akcji promocyjnych wygranych 

ofert. 

Środki na część I: 65.000 zł

II. Przeprowadzenie przez Urząd Miasta Łodzi 

kampanii promocyjnej składającej się z następujących 

elementów: 

1. Promocja kobiecych olimpijskich sportów 

drużynowych oraz klubów posiadających młodzieżowe 

drużyny kobiece w sportach olimpijskich na nośnikach 

należących do Miasta Łodzi - citylighty i inne nośniki 

reklamowe. 

2. Promocja łódzkich drużyn w kobiecych 

młodzieżowych olimpijskich sportach drużynowych w 

social media należących do  UMŁ. 

Łączne środki na część II: 20.000 zł

III. Dodanie na stronie UMŁ (https://uml.lodz.pl/czas-

Wydział 

Sportu

NEGATYWNA 90 000,00 zł Zaproponowane przez Lidera promowanie klubów sportowych nie jest w ocenie 

Wydziału Sportu zadaniem własnym gminy. Projekt nie przewiduje działań, 

których efekty mogłyby być dostępne dla mieszkańców - nie pozostaje żaden 

skutek trwały (obiekt/boisko) ani wydarzenie, w którym można wziąć udział. 

Ponadto wskazane zostały nośniki promocyjne, których wykorzystanie przez 

Urząd Miasta Łodzi nie jest możliwe bez przeprowadzenia stosownych procedur, 

których wynik może nie być zgodny z zaproponowanym w projekcie. Jednocześnie 

wsparcie przekazywane klubom sportowym obejmuje konkretny cel publiczny na 

rzecz mieszkańców (organizacja zajęć, imprez, zapewnienie ciągłości szkolenia 

sportowego etc.), którego projekt L019 nie zawiera. Na podstawie rozmów 

przeprowadzonych pomiędzy Wydziałem Sportu i Biurem Promocji i Nowych 

Mediów ustalono, że w ramach dobrych praktyk samorząd często wspiera 

wydarzenia, które odbywają się w mieście udostępniając swoje narzędzia i nośniki 

promocyjne. W przypadku projektu L019 istnieje możliwość przeprowadzenia 

działań promocyjnych, które mogą obejmować ekspozycję grafik promocyjnych 

na miejskich nośnikach, promocję wydarzenia w social mediach Miasta oraz na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi. Są to działania, które Biuro Promocji i 

Nowych Mediów oferuje w ramach promocji bezkosztowo, możliwe do realizacji 

poza budżetem obywatelskim na podstawie indywidualnych uzgodnień klubów z 

biurem.

53 G008GO Unihokej bawi, 

uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne 

zajęcia dla dzieci 

i młodzieży – 

OSiR Angelica, ul 

Rzgowska 17

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się 

odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od 

marca do listopada. (Łącznie zostanie 

przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do 

wyczerpania ilości godzin podczas zadania 

maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość 

wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. 

Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację 

dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 

bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z 

hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 

sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 

zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego znajomość regulaminu. (...)

Wydział 

Sportu

NEGATYWNA 28 000,00 zł Pomimo usilnych starań Wydziału Sportu nie udało się uzyskać żadnej informacji 

zwrotnej od podmiotów administrujących halą przy ul. Rzgowskiej 17. 

Jednocześnie placówki edukacyjne zlokalizowane w najbliższym otoczeniu, 

dysponujące salami wychowania fizycznego, nie wyraziły zgody na realizację zajęć 

na administrowanych przez nie terenach. Wobec brak możliwości potwierdzenia 

lokalizacji, i tym samym zagwarantowania możliwości realizacji zajęć, Wydział 

Sportu zaopiniował projekt negatywnie. Pomimo opinii negatywnej 

przeprowadzona została całkowita ocena i analiza projektu. W związku z realizacją 

identycznych projektów w latach ubiegłych, Wydział Sportu zweryfikował 

szacunkowe koszty projektu, uznając część wydatków na sprzęt za niecelowy. 

Funkcjonują w regionie organizacje, które w latach ubiegłych zakupiły już ze 

środków budżetu obywatelskiego niezbędny sprzęt do prowadzenia identycznych 

zajęć. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu o dane 

dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na realizację 

zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć.
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54 W196NR Nordic walking 

na osiedlu Nr 33

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic 

walking na osiedlu Nr 33. Na 10 zajęciach odbędą się 

spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają wodę i 

gadżety promujące zadanie.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 12 500,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic 

walking. Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu biorąc pod 

uwagę przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z 

realizacji takich zajęć w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Ponadto, 

zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenera do poziomu zbliżonego do stawek 

stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na 

rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 

2021 roku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

55 W194MI Tutaj chodzę, bo 

tu mieszkam, 

nordic walking 

na Mileszkach.

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic 

walking na osiedlu Mileszki. Na 10 zajęciach odbędą 

się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają 

wodę i gadżety promujące zadanie.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 12 500,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic 

walking. Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu biorąc pod 

uwagę przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z 

realizacji takich zajęć w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Ponadto, 

zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenera do poziomu zbliżonego do stawek 

stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na 

rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 

2021 roku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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56 W193DL Nordic Walking 

w Dolinie Łódki

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic 

walking na osiedlu Dolina Łódki. Na 10 zajęciach 

odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy 

otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 12 500,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic 

walking. Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu biorąc pod 

uwagę przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z 

realizacji takich zajęć w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Ponadto, 

zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenera do poziomu zbliżonego do stawek 

stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na 

rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 

2021 roku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

57 W175NR Powrót do 

normalności 

poprzez 

aktywności - 

#ShowNr33

Powszechny dostęp do technologii IT w postaci 

komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów 

oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują 

zmniejszenie aktywności fizycznej wśród 

społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie 

wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co 

dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami 

otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa 

COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość 

codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki 

uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze 

zaniedbaliśmy nasze zdrowie.  Zatrzymajmy się tu na 

chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało 

gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb 

życia? Podczas pandemii trudno nam było zadbać o 

odpowiednią dawkę ruchu.(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 85 000,00 zł Zadanie składa się z II etapów i polega na zorganizowaniu serii pokazów 

tanecznych w przestrzeni publicznej, angażujących mieszkańców oraz organizacji 

konkursu tanecznego dla wszystkich mieszkańców osiedla. W związku ze 

złożonym charakterem przedsięwzięcia zweryfikowano kosztorys w taki sposób 

aby zapewnić działania możliwie oszczędne i gospodarne przy jednoczesnym 

utrzymaniu intencji i wizji projektu obu Liderów. Założeniem przedsięwzięcia jest 

m.in. zaangażowanie do tańca mieszkańców poprzez ich udział w widowiskach 

wykonywanych przez profesjonalnych tancerzy wykonujących przygotowane na 

potrzeby projektu układy.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pozycje kosztorysowe zostały połączone w każdym z etapów projektów w celu 

uelastycznienia możliwości przygotowania ofert przez oferentów, którzy przy tak 

złożonym przedsięwzięciu w znacznym stopniu dostosują swoje oferty 

uwzględniając własne zaplecze osobowe i rzeczowe. Ostateczny całkowity koszt 

realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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58 W171NR Bieg na 

orientację po 

Osiedlu nr 33

Zadanie polega na wykonaniu mapy, do biegu na 

orientację, fragmentu terenu osiedla nr 33. Mapa 

zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana 

na zorganizowanym biegu na orientację - imprezie 

popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie 

będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy 

osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób 

szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku 

otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. 

Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2022 r., 

kiedy miałby odbyć się piknik. 

Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. 

(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 5 000,00 zł Zadanie polega na zorganizowanie biegu na orientację na części osiedla na 

podstawie przygotowanej do tego celu mapy. Projekt przewidziany jest do 

realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 

wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zakres merytoryczny zadania uniemożliwia precyzyjne określenie lokalizacji. 

Wszystkie szacunkowe koszty projektu zostały połączone w jedną pozycję, co 

pozwoli Komisji Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania będą korzystniejsze z 

punktu widzenia gospodarności i celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji 

zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty 

realizatorów złożone w konkursie ofert.

59 W169ST Bieg na 

orientację po 

Stokach-Sikawie-

Podgórzu

Zadanie polega na wykonaniu mapy, do biegu na 

orientację, fragmentu terenu osiedla Stoki-Sikawa-

Podgórze. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom 

i wykorzystana na zorganizowanym biegu na 

orientację - imprezie popularyzującej bieg i marsz na 

orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział 

wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, 

osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z dziećmi. 

Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz 

papierowe wersje mapy. 

Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2022 r., 

kiedy miałby odbyć się piknik. 

Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. 

Wydarzenie będzie ogólnodostępne, a udział w nim 

będzie możliwy dla osób ze specjalnymi potrzebami - 

osobami niepełnosprawnymi ruchowo bądź 

intelektualnie w stopniu lekkim bądź umiarkowanym.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 5 000,00 zł Zadanie polega na zorganizowanie biegu na orientację na części osiedla na 

podstawie przygotowanej do tego celu mapy. Projekt przewidziany jest do 

realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 

wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zakres merytoryczny zadania uniemożliwia precyzyjne określenie lokalizacji. 

Wszystkie szacunkowe koszty projektu zostały połączone w jedną pozycję, co 

pozwoli Komisji Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania będą korzystniejsze z 

punktu widzenia gospodarności i celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji 

zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty 

realizatorów złożone w konkursie ofert.
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60 W162W

W

Bieg na 

orientację po 

Widzewie-

Wschodzie

Zadanie polega na wykonaniu mapy, do biegu na 

orientację, fragmentu terenu osiedla Widzew-

Wschód. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i 

wykorzystana na zorganizowanym biegu na orientację 

- imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. 

W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni 

mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, 

w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy 

pikniku otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje 

mapy. 

Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2022 r., 

kiedy miałby odbyć się piknik. 

Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. 

Wydarzenie będzie ogólnodostępne, a udział w nim 

będzie możliwy dla osób ze specjalnymi potrzebami - 

osobami niepełnosprawnymi ruchowo bądź 

intelektualnie w stopniu lekkim bądź umiarkowanym.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 5 000,00 zł Zadanie polega na zorganizowanie biegu na orientację na części osiedla na 

podstawie przygotowanej do tego celu mapy. Projekt przewidziany jest do 

realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 

wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zakres merytoryczny zadania uniemożliwia precyzyjne określenie lokalizacji. 

Wszystkie szacunkowe koszty projektu zostały połączone w jedną pozycję, co 

pozwoli Komisji Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania będą korzystniejsze z 

punktu widzenia gospodarności i celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji 

zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty 

realizatorów złożone w konkursie ofert.

61 W159W

W

Nordic walking 

na Widzewie 

Wschodzie

Projekt dotyczy organizacji zajęć dla seniorów w 

okresie od kwietnia do października 2022 roku. Zajęcia 

odbywałyby się na terenach zielonych na Widzewie 

Wschodzie raz w tygodniu, co tydzień przez 30 tygodni 

bez przerwy wakacyjnej. Czas trwania zajęć - 1,5 h. 

Przewidziana jest możliwość wypożyczenia kijków do 

nordic walking przez osoby, które mają taką chęć, 

bądź nie dysponują swoim sprzętem.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 11 500,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic walking 

dla seniorów na terenach zielonych osiedla Widzew Wschód. 

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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62 W126DL Zostań 

prawdziwym 

Ninja!!! Treningi 

motoryczne OCR- 

 Dolina Łódki

Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać 

i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i 

siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 

40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu 

motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy 

przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. 

Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby 

zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. 

Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich 

w naszych ciałach jak również znakomity trening dla 

naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla 

młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób 

zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej 

wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe 

znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo 

pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa 

jak i występowania wszelakich wad postawy. (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 13 800,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych treningów 

motorycznych poprawiających równowagę, koordynację i siłę. W związku z 

koniecznością zapewnienia dostępu do efektów projektu wszystkim 

mieszkańcom, w tym także osobom, które dotychczas nie uczestniczyły w takich 

treningach, Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając 

część wydatków na wyspecjalizowany, profesjonalny sprzęt i akcesoria za 

niecelowy. Ponadto, zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenerów do poziomu 

zbliżonego do stawek stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące 

zadania publiczne na rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez 

Wydział Sportu w 2021 roku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

63 W124SW W cieniu Serca 

Łodzi - ciąg 

ławek oraz 

szpaler drzew 

przy Stadionie 

Miejskim przy al. 

Piłsudskiego 138

Projekt zakłada utworzenie przy al. Piłsudskiego 138, 

pomiędzy Stadionem Miejskim a ulicą, dwóch 

szeregów ławek, zwróconych do siebie frontem, 

uzupełnionych szpalerami drzew i krzewów. Celem 

jest stworzenie przestrzeni przyjaznej dla 

mieszkańców Łodzi oraz osiedla Stary Widzew.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 78 000,00 zł Projekt jest celowy i przyjazny środowisku. Stworzy, na otwartej przestrzeni ciągu 

pieszo - jezdnego wyłożonego kostką, miejsce przyjazne do odpoczynku, 

wypełnione zielenią. Podniesie tym samym estetykę obiektu.

64 W025AN Budowa 

ogólnodostępneg

o boiska typu 

orlik na Stadionie 

Polonii 

Andrzejów - 

ETAP 1

Budowa boiska typu Orlik o wymiarach 44x20 z 

ogrodzeniem bez oświetlenia. Osiedle Andrzejów z 

roku na rok się rozrasta. Widoczna jest potrzeba 

rozbudowy obiektu i modernizacji obiektu Polonii 

Andrzejów. Obiekt jest ogólnodostępny dla 

mieszkańców. Budowa boiska przyczyni się do wzrostu 

jakości uprawiania sportu na osiedlu i pomoże w 

szkoleniu dzieci i młodzieży z osiedla. 

Po pandemii będzie duże zapotrzebowania na 

aktywność sportową. Dzięki budowie boiska lokalna 

społeczność będzie mogła korzystać z obiektu i 

wprowadzać nowe aktywności sportowe. Będzie to 1 

etap modernizacji stadionu. W przyszłych edycjach 

będzie zgłoszona budowa oświetlenia, parkingu i 

piłkochwytów na duże boisko oraz rekultywacja 

murawy. Koszt jest wyliczony tak by zmieścić się jako 

zadanie osiedlowe. (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 360 000,00 zł Budowa ogólnodostępnego boiska typu orlik na stadionie Polonii Andrzejów  

pozwoli na poprawę jakości przeprowadzanych treningów i zawodów sportowych 

w miejskim obiekcie, w którym realizowane jest zadanie publiczne 

upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego młodzieży w 

piłce nożnej.  Dzierżawca obiektu (w chwili obecnej trwa podpisywanie umowy 

dzierżawy z Miastem) zadeklarował nieodpłatne udostepnienie obiektu 

mieszkańcom w wymiarze zgodnym z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu o 

ogłoszeniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Łódzkiego 

budżetu obywatelskiego 2020/2021. Zadanie jest celowe, na terenie tego osiedla 

brak jest dobrego boiska do piłki nożnej i wykonalne technicznie w ciągu jednego 

roku budżetowego.
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65 W020SW Turniej "Łódką w 

stronę 

Unihokeja" - 

Hala Anilana, ul. 

Sobolowa 1

Turniej unihokeja zostanie zorganizowany w terminie 

czerwiec-listopad. W ramach otwartego naboru 

skompletowanych zostanie 8 zespołów, które wezmą 

udział w wydarzeniu. Turniej będzie trwał 12 godzin i 

będzie jednodniowy. Zespoły zostaną podzielone na 

dwie grupy po 4 zespoły w grupie. System rozgrywek 

w grupie to każdy z każdym, a następnie 2 najlepsze 

zespoły z grupy wezmą udział w półfinale. Zespoły, 

które zajęły miejsca 3 i 4 zagrają o lokaty 5-8. Celem 

jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 

Dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed 

komputerami, telefonami i tabletami. Turniej będzie 

świetną okazją do pokaz ania alternatywnej formy 

spędzania aktywnie czasu. Dzieci i młodzież podczas 

turnieju nauczy się rywalizacji fair play i nawiąże nowe 

znajomości.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 14 020,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartego turnieju unihokeja dla dzieci i 

młodzieży. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu o dane 

dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na realizację 

zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

66 W015AN Piłka nożna dla 

najmłodszych w 

Andrzejowie – 

zajęcia otwarte 

na stadionie 

Polonii 

Andrzejów

Otwarte zajęcia z piłki nożnej dla osób do 18 roku 

życia. Zajęcia ogólnodostępne i bezpłatne dla 

mieszkańców Andrzejowa. Zajęcia odbywać się będą 

przez 6 miesięcy - 3 razy w tygodniu po 1,5h. Razem 

72 jednostki treningowe. Zostanie zakupiony sprzęt, 

który zapewni wysoki poziom zajęć (piłki, pachołki, 

bramki przenośne, reboundery, drabinki, znaczniki, 

worki na piłki). Treningi będą prowadzone przez 

trenerów z licencją trenerską PZPN. Godziny 

odbywania zajęć zostaną ustalone z kierownikiem 

obiektu. Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-

22 (wszystko zależy od możliwości obiektu). Trening 

zostanie podzielony na 3 etapy (rozgrzewka, trening 

zasadniczy, mini gry).

(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 24 500,00 zł Zadanie polega na organizacji nieodpłatnych i ogólnodostępnych zajęć piłki nożnej 

dla osób do 18 roku życia. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w 

oparciu o dane dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 

roku na realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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67 W011OJ Unihokej bawi, 

uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne 

zajęcia dla dzieci 

i młodzieży - 

boisko do 

unihokeja typu 

courty (Olechów-

Janów)

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się 

odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od 

marca do listopada. (Łącznie zostanie 

przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do 

wyczerpania ilości godzin podczas zadania 

maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość 

wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. 

Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje 

dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 

bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z 

hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 

sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 

zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego znajomość regulaminu. (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 13 000,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć unihokeja. W 

związku z realizacją identycznych projektów w latach ubiegłych, Wydział Sportu 

zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając część wydatków na sprzęt za 

niecelowy. Funkcjonują w regionie organizacje, które w latach ubiegłych zakupiły 

już ze środków budżetu obywatelskiego niezbędny sprzęt do prowadzenia 

identycznych zajęć. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu 

o dane dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na 

realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

68 W009ST Unihokej bawi, 

uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne 

zajęcia dla dzieci 

i młodzieży – 

Hala Wifama, ul. 

Niciarniana 1/3

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się 

odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od 

marca do listopada. (Łącznie zostanie 

przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do 

wyczerpania ilości godzin podczas zadania 

maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość 

wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. 

Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje 

dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 

bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z 

hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 

sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 

zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego znajomość regulaminu. (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 30 500,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć unihokeja. W 

związku z realizacją identycznych projektów w latach ubiegłych, Wydział Sportu 

zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając część wydatków na sprzęt za 

niecelowy. Funkcjonują w regionie organizacje, które w latach ubiegłych zakupiły 

już ze środków budżetu obywatelskiego niezbędny sprzęt do prowadzenia 

identycznych zajęć. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu 

o dane dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na 

realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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69 W008SW Unihokej bawi, 

uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne 

zajęcia dla dzieci 

i młodzieży – 

Hala Anilana, ul. 

Sobolowa 1

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się

odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od 

marca do listopada. (Łącznie zostanie

przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do 

wyczerpania ilości godzin podczas zadania

maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość

wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. 

Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i

integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli 

wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i

otrzymają koszulki z hasłem przewodnim 

&quot;Unihokej bawi, uczy i wychowuje&quot; oraz z 

logo budżetu

obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania 

zadania). (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 28 000,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć unihokeja. W 

związku z realizacją identycznych projektów w latach ubiegłych, Wydział Sportu 

zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając część wydatków na sprzęt za 

niecelowy. Funkcjonują w regionie organizacje, które w latach ubiegłych zakupiły 

już ze środków budżetu obywatelskiego niezbędny sprzęt do prowadzenia 

identycznych zajęć. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu 

o dane dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na 

realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

70 S033WS Bezpłatne zajęcia 

z piłki nożnej dla 

dzieci 

przedszkolnych z 

osiedla 

Śródmieście-

Wschód

Realizacja zajęć z piłki nożnej dla ok. 60 dzieci z terenu 

osiedla Śródmieście-Wschód w wieku przedszkolnym 

w okresie wakacyjnym w podziale na 3 kategorie 

wiekowe (3 lata, 4-5 lat, 6 lat). Otwarta rejestracja na 

zajęcia dla wszystkich zainteresowanych.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 14 000,00 zł Zadanie polega na organizacji nieodpłatnych i ogólnodostępnych piłki nożnej dla 

dzieci przedszkolnych. Na etapie analizy potwierdzono dostępność dwóch boisk 

wybudowanych z budżetu obywatelskiego wobec czego pozostawiono jako 

lokalizację teren osiedla – realizator będzie mógł skorzystać z więcej niż jednego 

obiektu co jest zgodne z oczekiwaniami Liderki. Całkowitą weryfikację kosztorysu 

przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące datacji przyznawanych przez 

Wydział Sportu w 2021 roku na realizację zbliżonych merytorycznie 

przedsięwzięć. Uwzględniono koszt zapewnienia toalety zgodnie z sugestią 

dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 111 zlokalizowanej na terenie osiedla.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty złożone w konkursie ofert.
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71 P182ZM Bieg na 

orientację po 

Zdrowiu-Mani

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na 

orientację fragmentu terenu osiedla Zdrowie-Mania, 

która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i 

wykorzystana na zorganizowanym biegu na orientację 

- imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. 

W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni 

mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, 

w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy 

biegu otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje 

mapy. 

Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2022 r., 

kiedy miałby odbyć się bieg. 

Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. 

(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 5 000,00 zł Zadanie polega na zorganizowanie biegu na orientację na części osiedla na 

podstawie przygotowanej do tego celu mapy. Projekt przewidziany jest do 

realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 

wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zakres merytoryczny zadania uniemożliwia precyzyjne określenie lokalizacji. 

Wszystkie szacunkowe koszty projektu zostały połączone w jedną pozycję, co 

pozwoli Komisji Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania będą korzystniejsze z 

punktu widzenia gospodarności i celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji 

zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty 

realizatorów złożone w konkursie ofert.

72 P172MM Powrót do 

normalności 

poprzez 

aktywności - 

#ShowMontwiłła

Mireckiego

Powszechny dostęp do technologii IT w postaci 

komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów 

oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują 

zmniejszenie aktywności fizycznej wśród 

społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie 

wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co 

dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami 

otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa 

COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość 

codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki 

uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze 

zaniedbaliśmy nasze zdrowie.  Zatrzymajmy się tu na 

chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało 

gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb 

życia? Podczas pandemii trudno nam było zadbać o 

odpowiednią dawkę ruchu. Badania potwierdzają, że 

otyłość, nadwaga i brak kondycji są czynnikiem 

podwyższającym ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-

19. (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 85 000,00 zł Zadanie składa się z II etapów i polega na zorganizowaniu serii pokazów 

tanecznych w przestrzeni publicznej, angażujących mieszkańców oraz organizacji 

konkursu tanecznego dla wszystkich mieszkańców osiedla. W związku ze 

złożonym charakterem przedsięwzięcia zweryfikowano kosztorys w taki sposób 

aby zapewnić działania możliwie oszczędne i gospodarne przy jednoczesnym 

utrzymaniu intencji i wizji projektu obu Liderów. Założeniem przedsięwzięcia jest 

m.in. zaangażowanie do tańca mieszkańców poprzez ich udział w widowiskach 

wykonywanych przez profesjonalnych tancerzy wykonujących przygotowane na 

potrzeby projektu układy.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pozycje kosztorysowe zostały połączone w każdym z etapów projektów w celu 

uelastycznienia możliwości przygotowania ofert przez oferentów, którzy przy tak 

złożonym przedsięwzięciu w znacznym stopniu dostosują swoje oferty 

uwzględniając własne zaplecze osobowe i rzeczowe. Ostateczny całkowity koszt 

realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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73 P104RS NAUKA JAZDY 

NA ŁYŻWACH 

DLA DZIECI Z 

PRZEDSZKOLI I 

SZKÓŁ NA 

LODOWISKU 

RETKINIA

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z przedszkoli i szkół 

podstawowych na lodowisku Retkinia, w okresie 

styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, 

listopad, grudzień.

Zajęcia będą odbywać się codziennie, od poniedziałku 

do piątku, w godzinach porannych tak by dzieci mogły 

w nich uczestniczyć w ramach zajęć szkolnych.

Nabór do projektu będzie miał formę otwartą. Do 

projektu przystępują szkoły lub przedszkola. W 

przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc o udziale 

będzie decydować data zgłoszenia.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 81 000,00 zł Zadanie polega na organizacji nieodpłatnych i ogólnodostępnych zajęć nauki jazdy 

na Łyżwach dla dzieci. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w 

oparciu o dane dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 

roku na realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

74 P023SP Turniej "Łódką w 

stronę 

Unihokeja" - 

Zatoka Sportu, 

Al. Politechniki 10

Turniej unihokeja zostanie zorganizowany w terminie 

czerwiec-listopad. W ramach otwartego naboru 

skompletowanych zostanie 8 zespołów, kt óre wezmą 

udział w wydarzeniu. Turniej będzie trwał 12 godzin i 

będzie jednodniowy. Zespoły zostaną podzielone na 

dwie grupy po 4 zespoły w grupie. System rozgrywek 

w grupie to każdy z każdym, a następnie 2 najlepsze 

zespoły z grupy wezmą udział w półfinale. Zespoły, 

które zajęły miejsca 3 i 4 zagrają o lokaty 5-8. Celem 

jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 

Dzieci dzisiaj spędzają bardzo dużo czasu przed 

komputerami, telefonami i tabletami. (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 15 820,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartego turnieju unihokeja dla dzieci i 

młodzieży. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu o dane 

dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na realizację 

zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

75 L268 Remont stajni 7c 

oraz 7d w 

Łódzkim Klubie 

Jeździeckim

Remont polegający na odnowieniu i unowocześnieniu 

stajni, a także wykonaniu niezbędnych napraw. 

Remont będzie obejmował otynkowanie oraz 

pomalowanie ścian wewnątrz stajni, wymianę belek 

wyspierających dach oraz konstrukcję budynku, 

wymianę posadzki oraz zainstalowanie systemu 

odpływu wody, a także wymianę drzwi boksowych, 

poideł automatycznych oraz okien wraz z 

okratowaniem. Remont ma na celu zwiększenie 

komfortu bytowania koni oraz jeźdźców, a także 

pracowników stajni zajmujących się nimi.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 1 002 000,00 zł Remont stajni na terenie Łódzkiego Klubu Jeździeckiego przy ul. Łagiewnickiej 

307/311  pozwoli na poprawę warunków życia koni używanych do 

przeprowadzanych treningów i zawodów sportowych w miejskim obiekcie, w 

którym realizowane jest zadanie publiczne upowszechnianie kultury fizycznej w 

zakresie szkolenia sportowego młodzieży w jeździectwie.  Realizacja projektu 

podniesie również estetykę obiektu i uchroni dość zdegradowany obiekt 

znajdujący się w ewidencji zabytków przed dalszym niszczeniem. Dzierżawca 

obiektu zadeklarował nieodpłatne udostępnienie obiektu mieszkańcom w 

wymiarze zgodnym z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu o ogłoszeniu i 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Łódzkiego budżetu 

obywatelskiego 2020/2021. Zadanie jest celowe i wykonalne technicznie w ciągu 

jednego roku budżetowego.
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76 L195 Poznaj tajniki 

futbolu 

amerykańskiego - 

 treningi przy 

Kosynierów 

Gdyńskich 18

Zadanie polega na organizacji nieodpłatnych, 

ogólnodostępnych zajęć z futbolu amerykańskiego. 

Projekt ma za zadanie zapoznać i zainteresować 

mieszkańców Łodzi tym niezwykle niszowym sportem. 

Dzięki inicjatywie osoby zainteresowane będą mogły 

grać i szkolić się w tym zakresie całkowicie za darmo. 

Zajęcia odbędą się w formie 24 dwugodzinnych 

treningów na otwartym powietrzu, organizowanych 

od wiosny do jesieni.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 22 000,00 zł Zadanie polega na organizacji nieodpłatnych i ogólnodostępnych zajęć futbolu 

amerykańskiego. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu o 

dane dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na 

realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć. W uzgodnieniu z Liderką 

dostosowano projekt do idei budżetu obywatelskiego oraz zasad określonych w 

uchwale Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

77 L194 Spróbuj 

zimowego 

sportu 

olimpijskiego! 

Otwarte treningi 

curlingu dla 

łodzian

W roku rozgrywania Zimowych Igrzysk Olimpijskich 

chcemy dać Łodzianom możliwość poznania curlingu. 

Projekt przewiduje bezpłatny udział w trzech 

dwugodzinnych treningach  dla grupy 32 osób. W 

trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady gry, nauczą się 

podstawych zagrań i wezmą udział w bezpośredniej 

rywalizacji. Trening będą prowadzone przez 

zawodników z wieloletnim doświadczeniem. 

W curling może grać każdy niezależnie od wieku, płci 

czy nawet sprawności fizycznej. Jest to sport 

rozgrywany na tafli lodowiska, gdzie używa się 

granitowych kamieni oraz charakterystycznych 

szczotek. Łódź jest polską stolicą curlingu. Od wielu lat 

to łodzianie zajmują czołowe lokaty Mistrzostw Polski 

czy reprezentują kraj na Mistrzostwach Świata. 

Liczymy, że wśród uczestników pojawią się przyszli 

mistrzowie. 

Celem projektu jest promocja kultury fizycznej i 

zachęcanie do dbania o zdrowie mieszkańców poprzez 

aktywność fizyczną.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 11 940,00 zł Zadanie polega na organizacji nieodpłatnych i ogólnodostępnych zajęć curlingu. 

Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące 

datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na realizację zbliżonych 

merytorycznie przedsięwzięć.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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78 L099 Kocham Żużel - 

trójwymiarowy, 

podświetlany 

napis w 

okolicach 

Stadionu 

Żużlowego, 

promujący 

dyscyplinę. 

Działka P17-

33/70 przy ulicy 

6 sierpnia 71.

Trójwymiarowy napis LED 3D o treści KOCHAM ŻUŻEL 

wraz z telebimem

Konstrukcja jest podświetlana 

OPIS:

Instalacja ma na celu przybliżenie, rozpropagowanie 

sportów motorowych jak największej liczbie 

mieszkańców. Celem jest stworzenie miejsca w 

łódzkiej przestrzeni publicznej, które będzie 

przybliżać, informować, promować sporty motorowe 

wszystkim łodzianom.

   Instalacja składa się z dwóch zintegrowanych 

elementów:

1.
Napis KOCHAM ŻUŻEL

2.	TELEBIM

Ad. 1

Napis to strefa do robienia zdjęć na tle stadionu Moto 

Arena Łodź. Dostępna całodobowo dla wszystkich. 

Podświetlana, stanie się atrakcja o każdej porze dnia.

(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 170 000,00 zł Projekt pod względem technicznym możliwy do wykonania. Na pewno będzie 

stanowił atrakcję i promował  "czarny sport" nie tylko wśród  mieszkańców Łodzi , 

ale także wśród osób  odwiedzających nasze miasto. Będzie to  pierwsza taka 

instalacja przed stadionem  żużlowym w Polsce. Będzie można zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie na tle stadionu  a jednocześnie dowiedzieć się  więcej o tym 

sporcie i poczuć atmosferę rozgrywanych tam meczy.

79 G120GO Powrót do 

normalności 

poprzez 

aktywności - 

#ShowGórniak

Powszechny dostęp do technologii IT w postaci 

komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów 

oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują 

zmniejszenie aktywności fizycznej wśród 

społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie 

wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co 

dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami 

otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa 

COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość 

codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki 

uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze 

zaniedbaliśmy nasze zdrowie.  Zatrzymajmy się tu na 

chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało 

gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb 

życia? Podczas pandemii trudno nam było zadbać o 

odpowiednią dawkę ruchu. Badania potwierdzają, że 

otyłość, nadwaga i brak kondycji są czynnikiem 

podwyższającym ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-

19. (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 85 000,00 zł Zadanie składa się z II etapów i polega na zorganizowaniu serii pokazów 

tanecznych w przestrzeni publicznej, angażujących mieszkańców oraz organizacji 

konkursu tanecznego dla wszystkich mieszkańców osiedla. W związku ze 

złożonym charakterem przedsięwzięcia zweryfikowano kosztorys w taki sposób 

aby zapewnić działania możliwie oszczędne i gospodarne przy jednoczesnym 

utrzymaniu intencji i wizji projektu obu Liderów. Założeniem przedsięwzięcia jest 

m.in. zaangażowanie do tańca mieszkańców poprzez ich udział w widowiskach 

wykonywanych przez profesjonalnych tancerzy wykonujących przygotowane na 

potrzeby projektu układy.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pozycje kosztorysowe zostały połączone w każdym z etapów projektów w celu 

uelastycznienia możliwości przygotowania ofert przez oferentów, którzy przy tak 

złożonym przedsięwzięciu w znacznym stopniu dostosują swoje oferty 

uwzględniając własne zaplecze osobowe i rzeczowe. Ostateczny całkowity koszt 

realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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80 G110GO Boisko do 

koszykówki na 

osiedlu Górna

Powstanie boiska do koszykówki na osiedlu Łódź 

Górna to wiele możliwości dla dzieci oraz starszych 

miłośników sportu do spędzania aktywnie czasu 

wolnego. W najbliższej okolicy brakuje miejsca, gdzie 

można aktywnie spędzić czas oraz rozwijać swoje 

pasje. Projekt ten pozwoli rozwijać się młodzieży oraz 

pozwoli zarażać młodsze osoby tym pięknym sportem, 

jakim jest koszykówka.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 348 120,00 zł Projekt jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Budowa 

boiska uporządkuje istniejący plac a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na 

możliwość uprawiania sportu rekreacyjnego przez wszystkich mieszkańcow 

okolicznych bloków.

81 G102RU Zostań 

prawdziwym 

Ninja!!! Treningi 

motoryczne OCR- 

 Ruda

Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać 

i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i 

siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 

40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu 

motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy 

przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. 

Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby 

zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. 

Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich 

w naszych ciałach jak również znakomity trening dla 

naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla 

młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób 

zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej 

wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe 

znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo 

pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa 

jak i występowania wszelakich wad postawy.(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 18 720,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych treningów 

motorycznych poprawiających równowagę, koordynację i siłę. W związku z 

koniecznością zapewnienia dostępu do efektów projektu wszystkim 

mieszkańcom, w tym także osobom, które dotychczas nie uczestniczyły w takich 

treningach, Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając 

część wydatków na wyspecjalizowany, profesjonalny sprzęt i akcesoria za 

niecelowy. Ponadto, zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenerów do poziomu 

zbliżonego do stawek stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące 

zadania publiczne na rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez 

Wydział Sportu w 2021 roku. Zgodnie ze stanowiskiem MOSiR w Łodzi 

uwzględniono koszt wynajmu terenu.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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82 G101NN Zostań 

prawdziwym 

Ninja!!! Treningi 

motoryczne OCR- 

 Nad Nerem

Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać 

i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i 

siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 

40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu 

motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy 

przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. 

Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby 

zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. 

Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich 

w naszych ciałach jak również znakomity trening dla 

naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla 

młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób 

zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej 

wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe 

znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo 

pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa 

jak i występowania wszelakich wad postawy. (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 13 800,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych treningów 

motorycznych poprawiających równowagę, koordynację i siłę. W związku z 

koniecznością zapewnienia dostępu do efektów projektu wszystkim 

mieszkańcom, w tym także osobom, które dotychczas nie uczestniczyły w takich 

treningach, Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając 

część wydatków na wyspecjalizowany, profesjonalny sprzęt i akcesoria za 

niecelowy. Ponadto, zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenerów do poziomu 

zbliżonego do stawek stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące 

zadania publiczne na rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez 

Wydział Sportu w 2021 roku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

83 G097NN Nordic walking 

Nad Nerem

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic 

walking na osiedlu Nad Nerem. Na 10 zajęciach 

odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy 

otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 12 500,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic 

walking. Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu biorąc pod 

uwagę przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z 

realizacji takich zajęć w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Ponadto, 

zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenera do poziomu zbliżonego do stawek 

stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na 

rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 

2021 roku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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84 G010CD Unihokej bawi, 

uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne 

zajęcia dla dzieci 

i młodzieży – 

Boisko do 

unihokeja typu 

courty - MOSiR 

Młynek

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się 

odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od 

marca do listopada. (Łącznie zostanie 

przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do 

wyczerpania ilości godzin podczas zadania 

maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość 

wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. 

Zadanie ma na celu aktywizacje ruchowa i integracje 

dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 

bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z 

hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 

sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 

zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego znajomość regulaminu.(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 13 000,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć unihokeja. W 

związku z realizacją identycznych projektów w latach ubiegłych, Wydział Sportu 

zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając część wydatków na sprzęt za 

niecelowy. Funkcjonują w regionie organizacje, które w latach ubiegłych zakupiły 

już ze środków budżetu obywatelskiego niezbędny sprzęt do prowadzenia 

identycznych zajęć. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu 

o dane dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na 

realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

85 G009CH Unihokej bawi, 

uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne 

zajęcia dla dzieci 

i młodzieży – 

Hala ChKS, ul. 

Kosynierów 

Gdyńskich 18

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 

całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się 

odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od 

marca do listopada. (Łącznie zostanie 

przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do 

wyczerpania ilości godzin podczas zadania 

maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość 

wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. 

Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację 

dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 

bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z 

hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 

sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 

zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego znajomość regulaminu.(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 28 000,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć unihokeja. W 

związku z realizacją identycznych projektów w latach ubiegłych, Wydział Sportu 

zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając część wydatków na sprzęt za 

niecelowy. Funkcjonują w regionie organizacje, które w latach ubiegłych zakupiły 

już ze środków budżetu obywatelskiego niezbędny sprzęt do prowadzenia 

identycznych zajęć. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w oparciu 

o dane dotyczące datacji przyznawanych przez Wydział Sportu w 2021 roku na 

realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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86 B172WL Na Łódzkich 

Wzniesieniach z 

nordic walking 

się dotleniaj!

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic 

walking na osiedlu Wzniesień Łódzkich. Na 10 

zajęciach odbędą się spotkania z dietetykiem. 

Uczestnicy otrzymają wodę i gadżety promujące 

zadanie.

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 12 500,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic 

walking. Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu biorąc pod 

uwagę przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z 

realizacji takich zajęć w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Ponadto, 

zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenera do poziomu zbliżonego do stawek 

stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na 

rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 

2021 roku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

87 B151LA Powrót do 

normalności 

poprzez 

aktywności - 

#ShowŁagiewniki

Powszechny dostęp do technologii IT w postaci 

komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów 

oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują 

zmniejszenie aktywności fizycznej wśród 

społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie 

wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co 

dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami 

otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa 

COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość 

codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki 

uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze 

zaniedbaliśmy nasze zdrowie.  Zatrzymajmy się tu na 

chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało 

gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb 

życia? Podczas pandemii trudno nam było zadbać o 

odpowiednią dawkę ruchu. Badania potwierdzają, że 

otyłość, nadwaga i brak kondycji są czynnikiem 

podwyższającym ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-

19.(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 85 000,00 zł Zadanie składa się z II etapów i polega na zorganizowaniu serii pokazów 

tanecznych w przestrzeni publicznej, angażujących mieszkańców oraz organizacji 

konkursu tanecznego dla wszystkich mieszkańców osiedla. W związku ze 

złożonym charakterem przedsięwzięcia zweryfikowano kosztorys w taki sposób 

aby zapewnić działania możliwie oszczędne i gospodarne przy jednoczesnym 

utrzymaniu intencji i wizji projektu obu Liderów. Założeniem przedsięwzięcia jest 

m.in. zaangażowanie do tańca mieszkańców poprzez ich udział w widowiskach 

wykonywanych przez profesjonalnych tancerzy wykonujących przygotowane na 

potrzeby projektu układy.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pozycje kosztorysowe zostały połączone w każdym z etapów projektów w celu 

uelastycznienia możliwości przygotowania ofert przez oferentów, którzy przy tak 

złożonym przedsięwzięciu w znacznym stopniu dostosują swoje oferty 

uwzględniając własne zaplecze osobowe i rzeczowe. Ostateczny całkowity koszt 

realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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88 B117LA Zostań 

prawdziwym 

Ninja!!! Treningi 

motoryczne OCR- 

 Łagiewniki

Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać 

i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i 

siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 

40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu 

motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy 

przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. 

Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby 

zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. 

Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich 

w naszych ciałach jak również znakomity trening dla 

naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla 

młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób 

zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej 

wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe 

znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo 

pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa 

jak i występowania wszelakich wad postawy. Treningi 

przeznaczone są dla wszystkich z myślą o poprawie 

kondycji koordynacji i zwiększeniu przestrzeni 

wentylacyjnej naszych płuc poprzez zastosowanie 

ćwiczeń interwałowych. (...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 15 400,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych treningów 

motorycznych poprawiających równowagę, koordynację i siłę. W związku z 

koniecznością zapewnienia dostępu do efektów projektu wszystkim 

mieszkańcom, w tym także osobom, które dotychczas nie uczestniczyły w takich 

treningach, Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając 

część wydatków na wyspecjalizowany, profesjonalny sprzęt i akcesoria za 

niecelowy. Ponadto, zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenerów do poziomu 

zbliżonego do stawek stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące 

zadania publiczne na rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez 

Wydział Sportu w 2021 roku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

89 B112WL Zostań 

prawdziwym 

Ninja!!! Treningi 

motoryczne OCR- 

 Wzniesienia 

Łódzkie

Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać 

i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i 

siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 

40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu 

motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy 

przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. 

Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby 

zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. 

Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich 

w naszych ciałach jak również znakomity trening dla 

naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla 

młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób 

zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej 

wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe 

znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo 

pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa 

jak i występowania wszelakich wad postawy.(...)

Wydział 

Sportu

POZYTYWNA 14 000,00 zł Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych treningów 

motorycznych poprawiających równowagę, koordynację i siłę. W związku z 

koniecznością zapewnienia dostępu do efektów projektu wszystkim 

mieszkańcom, w tym także osobom, które dotychczas nie uczestniczyły w takich 

treningach, Wydział Sportu zweryfikował szacunkowe koszty projektu, uznając 

część wydatków na wyspecjalizowany, profesjonalny sprzęt i akcesoria za 

niecelowy. Ponadto, zweryfikowano koszt wynagrodzeń trenerów do poziomu 

zbliżonego do stawek stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące 

zadania publiczne na rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez 

Wydział Sportu w 2021 roku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 

Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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90 S087KA Biblioteka dla 

niewidomych im. 

Prof. 

Bartoszewskiego 

cz. 1 - integracja 

oraz budowa 

cyfrowego 

księgozbioru

Utworzenie bogatego księgozbioru oraz indywidualne 

/ bezpośrednie wsparcie tej grupy mieszkańców ma na 

celu przeciwdziałanie asymilacji, dyskryminacji oraz 

stworzenie poczucia bezpieczeństwa. By ułatwić życie 

codzienne osób niewidomych oraz niedowidzących 

należy stworzyć ankietę w celu zrozumienia potrzeb 

tych ludzi, ponieważ muszą czuć się potrzebni i 

określić jakie audiobooki chcą by je zgrać. 

Spacerownik w zależności od indywidualnych 

oczekiwań winien być w formie papierowej instrukcji 

drukowanej w brajlu z charakterystycznym 

zakończeniem rogu innym materiałem aby 

skategoryzować broszurę np. zakupy, czas wolny, 

edukacja, lekarz itp. (...)

Wydział 

Kultury

NEGATYWNA POZYTYWNA 7 750,00 zł Wniosek zaopiniowany negatywnie z uwagi na liczne zastrzeżenia, dotyczące 

głównie jasności i spójności inicjatywy, a także jej opisu.

Wnioskodawca zatytułował wniosek „Biblioteka dla niewiadomych ….” Nie 

doprecyzował jednak celu i zakresu organizacyjnego przedsięwzięcia, np. czy 

zadanie polegać miałoby na organizacji nowej filii czy doposażeniu istniejących 

placówek (np. Biblioteka Miejska w Łodzi lub inna instytucja). Nie odpowiedział 

również na zaproszenie do złożenia dodatkowych informacji. Wnioskodawca 

przed złożeniem wniosku spotkał się z pracownikami Wydziału Kultury, którzy 

omówili aktualnie realizowane przez Bibliotekę Miejską w Łodzi działania na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami (w tym osoby niewidome, a także przedstawili 

pozyskane informacje na temat działalności biblioteki dla niewidomych działającej 

przy Polskim Związku Niewidomych. Okręg łódzki przy ulicy Więckowskiego 13 

(sposób działania, godziny otwarcia, liczba osób korzystających z oferty). Podobne 

spotkanie na wniosek Wydziału Kultury odbyło się w Bibliotece Miejskiej. 

Omawiane w trakcie spotkań uwagi co do zakresu oraz planowanych działań nie 

zostały uwzględnione przez Wnioskodawcę. 

Zaproponowany kosztorys projektu jest nie jest spójny z częścią opisową wniosku. 

Z opisu wynika, że autor chciałby uzupełnić ofertę biblioteki o książki dla osób 

niewidomych np. audiobooki lub cyfrowe pozycje z audiodyskrypcją, nie 

precyzuje jednak w jakiej ilości miałyby być zakupione, a kosztorys nie uwzględnia 

wartości ich zakupu, nie uwzględnia także sprzętu na którym publikacje te 

miałyby być udostępniane.   (Dalsza część w karcie analizy) 

91 S028KA SZUFLANDIA 2 - 

Samoobsługowa 

i całodobowa, 

bezpłatna 

wypożyczalnia 

książek w „Stajni 

Jednorożców”.

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie, 

montażu oraz uruchomieniu na dworcu tramwajowym 

Centrum, czyli w popularnej „Stajni jednorożców”, 

drugiej Szuflandii – bezpłatnej, samoobsługowej i 

całodobowej wypożyczalni książek, dostępnej dla 

wszystkich mieszkańców Łodzi.

Szuflandia zwiększa dostępność zbiorów 

bibliotecznych, przybliża i promuje czytelnictwo, jest 

również idealnym rozwiązaniem w stanie pandemii, 

kiedy działalność instytucji jest ograniczona. 

Wypożyczanie z Szuflandii jest bezkontaktowe, a więc 

bezpieczne, jak również bardzo wygodne oraz 

dostępne bez ograniczeń czasowych – przez całą 

dobę, siedem dni w tygodniu, każdego dnia, również 

w niedzielę i święta. 

(...)

Wydział 

Kultury

NEGATYWNA NEGATYWNA 150 000,00 zł Wydział Kultury musi wydać ocenę negatywną z uwagi na niemożność 

zrealizowania projektu we wskazanej lokalizacji zgodnie z otrzymanymi opiniami 

od ZDiT i Biura Architekta Miasta. Także ze względu na opinię tych jednostek 

niemożliwe jest zrealizowanie projektu w nowo wskazanej lokalizacji - Pasaż 

Schillera.
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92 P168SP Murale na 

filarach estakady 

al. Włókniarzy

Zadanie zakłada ożywienie powierzchni estakady al. 

Włókniarzy poprzez namalowanie na każdym filarze 

muralu, których wygląd zostanie wyłoniony za 

pomocą platformy Vox Populi.

Wydział 

Kultury

NEGATYWNA 100 000,00 zł Zarząd Dróg i Transportu zaopiniował negatywnie zgłoszony projekt. Z uwagi na 

wykonywanie przeglądów okresowych, elementy konstrukcyjne obiektów 

inżynierskich powinny mieć jednolitą barwę (kolor jasny lub beton naturalny). 

Ocenie podlega min. stan wizualny obiektów (pod względem zarysowań i pęknięć 

wynikających z pracy obiektu). Przy ocenie korozji należy wziąć pod uwagę 

skorodowaną powierzchnię oraz intensywność procesów korozyjnych. Osady i 

wykwity świadczą przede wszystkim o zmniejszeniu trwałości filara, a w 

przypadku rozległych uszkodzeń - również o zmniejszeniu wytrzymałości 

materiału konstrukcji. Uszkodzenia zabezpieczeń antykorozyjnych dotyczą 

zabezpieczeń powierzchniowych (ubytki powłok, zarysowania, łuszczenie, 

delaminacja, odspojenie, nieskuteczność powłok hydrofobowych itp.). W 

przypadku stwierdzenia powyższych uszkodzeń wykonywane są prace 

interwencyjne, które spowodują uszkodzenie muralu. Nadmieniam, że obecnie na 

2 filarach estakady są wymalowane murale, niemniej ZDiT nie posiada informacji, 

przez kogo zostały wykonane. Ponadto informuję, że filary estakady na al. 

Włókniarzy nie wchodziły w zakres prowadzonej na odcinku 2 inwestycji pn." 

"Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - 

Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem sterowania ruchem". Ze 

względu na niemożność wykonania projektu oraz w kontekście ustawowych 

wymogów w zakresie gospodarności oceniamy wniosek negatywnie.

93 L004 Biblioteka 

"Daleko od 

szosy" - filia 

Biblioteki 

Miejskiej blisko 

osiedli 

Nowosolna, 

Mileszki i Dolina 

Łódki.

Włączenie biblioteki przy ul. Brzezińskiej 288 do 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi w celu umożliwienia 

mieszkańcom korzystania z karty bibliotecznej FISZKA 

oraz ogólnołódzkiego systemu dostępu do 

księgozbioru. Stworzenie nowoczesnej, 

ogólnodostępnej ( z włączeniem osób 

niepełnosprawnych) filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi, 

która wzorem innych filii stworzy bezpośredni dostęp 

do łódzkiego księgozbioru oraz stworzy miejsce na 

działania kulturalne, których potrzebę od wielu lat 

zgłasza społeczność osiedli Nowosolna, Mileszki oraz 

Dolina Łódki. Dotychczasowa działalność kulturalna na 

terenie tych osiedli była organizowana dla 

mieszkańców Nowosolnej, w latach 2017-2019 

wyłącznie od kwietnia do listopada przez Ośrodek 

Kultury Górna a lokalna społeczność jest pozbawiona 

takiej oferty w pozostałych miesiącach roku. Docierają 

tu jedynie echa intensywnej działalności kulturalno - 

społecznej miasta. Powstanie filii Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi "Daleko od szosy" stworzy miejsce dla takich 

działań oraz nazwą nawiąże do filmowej przeszłości 

osiedla Nowosolna.

Wydział 

Kultury

NEGATYWNA POZYTYWNA 400 000,00 zł Działka o numerze 91/8 z obr. W-46 posiada nieustalone prawo własności, zaś 

Władającym jest Urząd Gminy Nowosolna. W oparciu o § 2.2.10 załącznika do 

uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17. marca 2021 r., który 

mówi, iż w ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty zakładające 

wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Prezydent nie ma 

możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele 

budowlane lub poza obszarem miasta Łodzi, Wydział Kultury negatywnie opiniuje 

złożony Projekt.



36

94 G039CD Zakup nowych 

książek dla Filii 

nr 76 Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. 

Lenartowicza 16

Postulujemy o zakup nowości wydawniczych. Z 

zakupionych książek będą mogły korzystać bezpłatnie 

wszystkie osoby posiadające kartę FISZKA wydaną 

przez filie Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakup nowych 

książek, w tym również lektur szkolnych i kontynuacji 

powieści, wzbogaci i uatrakcyjni ofertę biblioteki. 

Wskaźnik zakupu nowych książek w mieście Łodzi 

należy do najniższych w Polsce, dlatego tak ważne są 

regularne zakupy książek w celu bieżącego 

uzupełniania księgozbioru biblioteki. Nowości 

wydawnicze niewątpliwie poprawią wizerunek 

placówki kultury oraz spowodują większą ilość 

wypożyczeń książek.

Wydział 

Kultury

NEGATYWNA POZYTYWNA 7 000,00 zł Z uwagi na bardzo zły stan techniczny lokalu, w którym działalność prowadzi Filia 

biblioteczna nr 76, ul. Lenartowicza 16 , z dniem 7 czerwca br. biblioteka została 

zamknięta. Biblioteka Miejska zwróciła się z prośbą do Zarządu Lokali Miejskich o 

podjęcie natychmiastowych działań naprawczych, umożliwiających wznowienie 

pracy biblioteki lub wskazanie nowego adresu pod którym filia mogłaby 

funkcjonować. Do tej pory nie ma odpowiedzi. Nie ma wiec gwarancji na 

pomyślną realizację projektu "Zakup nowych książek dla Filii nr 76 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi, ul. Lenartowicza 16". Ze względu na niemożność wykonania 

projektu oraz w kontekście ustawowych wymogów w zakresie gospodarności 

oceniamy wniosek negatywnie.

95 B080BD Książka w drodze- 

 bezpłatna 

wymiana książek- 

 Bałuty

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom 

bezpłatnej wymiany książek. Skrzynka z drzwiczkami 

będzie dostępna dla każdego, kto chciałby zostawić 

tam książkę, której już nie potrzebuje lub sięgnąć po 

interesującą go pozycję. Projekt ma na celu 

zachęcenie do czytania młodych i dorosłych wśród 

miejskiej zieleni.

Wydział 

Kultury

NEGATYWNA NEGATYWNA 1 500,00 zł Okolice wejścia do Parku Staromiejskiego przy rogu ulic: Nowomiejska- Północna 

to teren przeznaczony do przebudowy (rewitalizacja Parku Staromiejskiego) . W 

związku z powyższym Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zaopiniował negatywnie 

przedstawiony projekt, a Liderka zrezygnowała ze wskazania nowej lokalizacji. Ze 

względu na niemożność wykonania projektu oraz w kontekście ustawowych 

wymogów w zakresie gospodarności oceniamy wniosek negatywnie.

96 W048SW Zakup regałów 

na książki i 

stojaka na 

audiobooki dla 

Biblioteki przy 

Wilczej 7

Zakup nowych regałów na książki pozwoli na 

funkcjonalną i estetyczną prezentację zgromadzonego 

w Bibliotece przy Wilczej 7 księgozbioru. Nowe 

wyposażenie placówki przyciągnie osoby dla których 

estetyka pomieszczeń jest równie ważna co zasoby 

książkowe instytucji. Zakup stojaka na audiobooki 

przyczyni się do promocji zbiorów specjalnych, dzięki 

czemu osoby z różnymi dysfunkcjami wzroku i nie 

tylko będą mogły łatwo znaleźć interesującą pozycję.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 20 168,14 zł Realizacja projektu "Zakup regałów na książki i stojaka na audiobooki dla 

Biblioteki przy Wilczej 7" pozwoli na podniesienie standardu obsługi czytelników 

Filii nr 55 Biblioteki Miejskiej w Łodzi,

97 W044ST Książki dla 

Biblioteki na 

Skalnej

Zgłaszamy projekt na zakup nowości książkowych i 

audiobooków dla Biblioteki na Skalnej. Na rynku 

wydawniczym ukazuje się coraz więcej nowości, więc 

aby zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców 

naszego osiedla składamy wniosek o dofinansowanie 

zakupu książek.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 10 500,00 zł Realizacja projektu "Książki dla Biblioteki na Skalnej" pozwoli na wzbogacenie  i 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i 

upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także 

rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

98 W041W

W

Nowe książki w 

Bibliotece na 

Bartoka 27, 

Biblioteka 

Miejska w Łodzi 

Filia nr 57 ul. 

Bartoka 27

Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz 

mówionej (audiobooki). Miniony rok pokazał jak 

ważną rolę w życiu mieszkańców pełnią książki i 

biblioteki - pragniemy w dalszym ciągu spełniać 

oczekiwania naszych czytelników zapewniając dostęp 

do różnego rodzaju literatury (ciekawych książeczek 

dla dzieci, bestsellerów oraz książek "z najwyższej 

półki").

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Realizacja projektu " Nowe książki w Bibliotece na Bartoka 27, Biblioteka Miejska 

w Łodzi Filia nr 57 ul. Bartoka 27" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie 

oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania 

czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty 

dla osób z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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99 W040OJ Książki i 

audiobooki dla 

Biblioteki na 

Ketlinga 21

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem ofertą 

Biblioteki wnioskujemy o fundusze, które pozwolą na 

zaspokojenie tego zainteresowania. Rzeczone pozwolą 

na zakup książek i audiobooków dla wszystkich 

czytelników Biblioteki na Ketlinga 21.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu "Książki i audiobooki dla Biblioteki na Ketlinga 21" pozwoli na 

wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do 

rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

100 W031SW Czytam i 

słucham - nowe 

książki w 

Bibliotece przy 

Wilczej 7

Zakup nowych książek wzbogaci księgozbiór Biblioteki, 

dzięki czemu placówka będzie mogła  zaproponować 

interesującą, profesjonalną ofertę wydawniczą dla 

Odbiorcy w każdym wieku. Dla osób, które chcą 

skorzystać ze zbiorów specjalnych, zakup 

audiobooków, będzie okazją do wysłuchania nowości 

wydawniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych 

mediów. Dzięki pozyskanym funduszom mieszkańcy 

otrzymają bezpłatny dostęp do literatury, która jest 

źródłem wiedzy i rozrywki dla lokalnej społeczności.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 18 000,00 zł Realizacja projektu "Czytam i słucham - nowe książki w Bibliotece przy Wilczej 7" 

pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni 

się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

101 W029AN Zakup nowości 

bibliotecznych, 

lektur i 

audiobooków dla 

Filii nr 54 

Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi.  

Szaniawskiego 

5a, 92-617 Łódź

Wnioskujemy o zakup nowości wydawniczych, lektur i 

audiobooków dla Filii nr 54 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi. Projekt przewiduje poszerzenie wyboru książek 

i audiobooków, w celu zaspokojenia potrzeb 

czytelniczych lokalnej społeczności, bez względu na 

wiek i zainteresowania. Ponadto realizacja zadania 

pozwoli na wznowienie projektów: „Książka dla 

przedszkolaka” 

(w ramach, którego dzieci mogą wypożyczyć wybrane 

książki w przedszkolach) 

oraz „Biblioteka? Lubię to!(popularyzującego 

czytelnictwo wśród dzieci rozpoczynających 

samodzielne czytanie). Oba przedsięwzięcia mają na 

celu zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu w 

dostępie do kultury najmłodszych mieszkańców Łodzi.

(...)

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 32 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup nowości bibliotecznych, lektur i audiobooków dla Filii 

nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Szaniawskiego 5a, 92-617 Łódź" pozwoli na 

wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do 

rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

102 W018OJ "Czytamy 

nowości" - 

nowości 

książkowe i 

audiobooki w 

Bibliotece na 

Zakładowej 50

Otrzymane fundusze pozwolą nam na zakup książek  i 

audiobooków  z najbardziej poczytnych działów czyli: 

Powieści Polskiej, Kryminałów i Biografii. Większa ilość 

nowości to większa atrakcyjność Biblioteki dla 

Czytelników oraz większa liczba Czytelników.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Realizacja projektu "Czytamy nowości" - nowości książkowe i audiobooki w 

Bibliotece na Zakładowej 50" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

103 W006W

W

Zakup nowości 

książkowych dla 

biblioteki przy ul. 

Jurczyńskiego 30 

A.

Celem projektu jest zakup nowości książkowych, który 

znacząco wzbogaci ofertę biblioteki i spełni 

oczekiwania wszystkich czytelników. Z realizacji 

zadania skorzystają nie tylko mieszkańcy  osiedla 

Widzew-Wschód, ale także mieszkańcy Łodzi.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 25 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. 

Jurczyńskiego 30 A." pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi.
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104 W002W

W

Nowości 

czytelnicze dla 

czytelników 

Biblioteki! Zakup 

książek i 

audiobooków dla 

Filii nr 56 

Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. 

Sacharowa 63, 

92-518  Łódź

Zgłaszam projekt zakupu książek i audiobooków dla 

czytelników Filii nr 56 BMwŁ zlokalizowanej przy ul. 

Sacharowa 63. Filia nr 56 jest jedną z większych 

placówek Biblioteki Miejskiej w Łodzi posiadającą 

ponad 2 tysiące aktywnych czytelników. Środki 

pozyskane z Budżetu Obywatelskiego pozwolą  

zaspokoić ich potrzeby czytelnicze, a także pozyskać 

nowych czytelników.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Realizacja projektu "Nowości czytelnicze dla czytelników Biblioteki! Zakup książek 

i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63, 92-518 

Łódź" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także 

przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców 

Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami 

- zakup audiobooków.

105 W001ZA "Zaczytany 

Zarzew - zakup 

nowości 

książkowych i 

audiobooków". 

Lokalizacja: 

Biblioteka 

Miejska w Łodzi. 

Filia Nr 61, ul. 

Tatrzańska 63, 

93-219 Łódź

Projekt zakłada zakup nowości książkowych oraz 

audiobooków dla dzieci i dorosłych. W zakupionych 

pozycjach znajdzie się zarówno literatura piękna, jak i 

popularnonaukowa. Nie zabraknie także lektur 

szkolnych, tak bardzo poszukiwanych przez młodszych 

mieszkańców osiedla. Audiobooki dodatkowo 

uatrakcyjnią ofertę biblioteki i zwiększą dostęp 

literatury dla osób niedowidzących/niewidzących.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Realizacja projektu "Zaczytany Zarzew - zakup nowości książkowych i 

audiobooków". Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi. Filia Nr 61, ul. Tatrzańska 

63, 93-219 Łódź" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a 

także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród 

mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

106 S045KA Książka w drodze 

- bezpłatna 

wymiana książek 

(Katedralna)

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom 

bezpłatnej wymiany książek. Skrzynka z drzwiczkami 

będzie dostępna dla każdego, kto chciałby zostawić 

tam książkę, której już nie potrzebuje lub sięgnąć po 

interesującą go pozycję. Projekt ma na celu 

zachęcenie do czytania młodych i dorosłych wśród 

miejskiej zieleni.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA NEGATYWNA 1 000,00 zł Wydział Kultury opiniuje wniosek pozytywnie. Jednocześnie zaznaczamy, że 

konieczna przy realizacji zadania jest współpraca Łódzkiego Miejskiego 

Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

107 S022KA Zakup książek i 

audiobooków dla 

czytelników Filii 

Nr 37 Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. 

Sienkiewicza 67

Zakup nowości wydawniczych, zarówno w wersji 

tradycyjnej papierowej jak i mówionej elektronicznej, 

przyczyni się do stworzenia przez bibliotekę ciekawej i 

atrakcyjnej oferty, która będzie zaspokajać gusta i 

potrzeby czytelnicze nie tylko mieszkańców 

Śródmieścia, ale również całej Łodzi. Wysokie ceny 

książek i audiobooków stanowią bardzo często dużą 

barierę finansową dla czytelników i uniemożliwiają 

zakup indywidualny. Z nowości wydawniczych 

zakupionych przez bibliotekę skorzysta bezpłatnie 

wiele osób. Realizacja projektu przyczyni się do 

rozwoju i popularyzacji czytelnictwa.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 67" pozwoli na wzbogacenie  i 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i 

upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także 

rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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108 S015WS Zakup książek i 

audiobooków dla 

czytelników Filii 

nr 42 Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. 

Lumumby 12, 91-

404 Łódź

Wysoka cena książek stanowi dla wielu osób 

przeszkodę w ich zakupie, a w konsekwencji - w ich 

lekturze. Biblioteka, oferując bezpłatny dostęp do 

swoich zbiorów, rozwiązuje ten problem. Realizacja 

zadania umożliwi na systematyczne zakupy nowości 

wydawniczych wzbogacając ofertę biblioteki i 

przyczyni się do rozwoju czytelnictwa, zapewniając 

każdemu mieszkańcowi Łodzi łatwy dostęp do książek.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA NEGATYWNA 15 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Lumumby 12, 91-404 Łódź" pozwoli na 

wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do 

rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

109 S010WS Nowości dla 

biblioteki, Filia nr 

41 Biblioteka 

Miejska w Łodzi, 

ul. Narutowicza 

91a

Celem istnienia biblioteki jako instytucji publicznej, 

która reprezentuje kulturę literacką to przede 

wszystkim zapewnienie dostępu członkom okolicznej 

społeczności do literatury. Poziom czytelnictwa 

zawsze był wskaźnikiem rozwoju intelektualnego 

społeczeństwa, przez co od dawna kładzie się 

szczególny nacisk na jego rozwój i popularyzację. 

Niestety książki są produktem niemal luksusowym, 

wysoce kosztownym - szczególnie w czasie pandemii 

kiedy wielu osobom brakuje zawodowej stabilności. 

Oba czynniki - niepewność gospodarcza i wysokie ceny 

- wpływają na niski poziom czytelnictwa w Polsce. 

Książki są zwyczajnie zbyt drogie, aby przeciętny 

mieszkaniec naszego miasta mógł pozwolić sobie na 

ich regularne nabywanie. (...)

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA NEGATYWNA 25 000,00 zł Realizacja projektu "Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, 

ul. Narutowicza 91a" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi.

110 S009KA Zaczytane 

Śródmieście. 

Nowe książki i 

audiobooki dla 

filii 32, 40 i 63 

Biblioteki 

Miejskiej

Dzięki uzyskanym środkom trzy nowe śródmiejskie 

biblioteki będą regularnie realizować zakup nowych 

książek i audiobooków dla czytelników w każdym 

wieku, kierując się m.in. propozycjami zgłaszanymi 

przez mieszkańców miasta, listami bestsellerów oraz 

swoimi profilami (ekologicznym, podróżniczym, 

społeczno-artystycznym). Zbiory będą nieodpłatnie 

udostępniane posiadaczom karty (Fiszki) Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi. Biblioteki: Gdańska (Filia 32), Tuvim 

(Filia 63) oraz Odyseja (Filia 40) zostały otwarte w 

2020 roku. Są to nowe miejsca na kulturalnej mapie 

Łodzi,  nowoczesne placówki, pełniące rolę trzeciego 

miejsca – miejsca spotkań, otwartego na współpracę z 

mieszkańcami. Każda z nich posiada bogatą bezpłatną 

ofertę, zarówno w zakresie udostępniania zbiorów, jak 

i edukacji kulturalnej. Zlokalizowane w centrum Łodzi - 

filie zaspokajają potrzeby kulturalne mieszkańców 

całego miasta.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 24 000,00 zł Realizacja projektu "Zaczytane Śródmieście. Nowe książki i audiobooki dla filii 32, 

40 i 63 Biblioteki Miejskiej" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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111 S006KA Zakup nowości 

wydawniczych 

dla czytelników 

Biblioteki 

Czterech Kultur.

Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym 

pozyskiwaniu nowości wydawniczych, które będą 

odpowiadały na potrzeby czytelników z każdej grupy 

wiekowej. 

Projekt ma służyć obecnym, ale i przyszłym 

mieszkańcom Osiedla Katedralna. Będą to zarówno 

najmłodsi mieszkańcy, dzieci, młodzież ale również 

osoby dorosłe dla których bliskość biblioteki w 

stosunku do miejsca zamieszkania jest bardzo istotna. 

Planuje się zakupić nowości wydawnicze, które 

uatrakcyjnią księgozbiór i pozwolą na zaspokojenie 

potrzeb czytelniczych mieszkańców.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 12 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki 

Czterech Kultur" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a 

także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród 

mieszkańców Łodzi.

112 P132KO KINO LETNIE na 

Kozinach

Projekt zakłada 4 pokazy filmowe - zrealizowane w 

okresie od maja do sierpnia (jednego dnia może odbyć 

się tylko jeden pokaz) w stworzonym na potrzeby 

realizacji projektu Kinie Letnim na Osiedlu Koziny, na 

okrągłym pasażu przy fontannach (Długosza 26/28). 

Projekt zakłada również umiejscowienie na pasażu 

ruchomych miejsc siedzących dla widzów kina.

Kino obsługiwane będzie przez firmę realizującą 

projekt.

Pokazy filmowe w letnim kinie promowane będą 

poprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne 

(plakaty, administracje spółdzielni mieszkaniowych, 

media społecznościowe rady osiedla Koziny, media 

społecznościowe miasta Łodzi) i dostępne będą 

bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych 

mieszkańców. W ramach projektu zaprezentowany 

zostanie repertuar kina familijnego i obyczajowego, 

uzgodniony z projektodawcą.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 20 000,00 zł Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi 

wybranemu w otwartym konkursie ofert w formie dotacji celowej. Mając na 

uwadze powyższe Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego.

113 P074KR Zakup książek i 

audiobooków do 

bezpłatnego 

wypożyczania do 

filii Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi; ul. W. 

Wróblewskiego 

67

W ramach zadania zakupione zostaną książki i 

audiobooki. Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla i 

wszystkim zainteresowanym bezpłatne wypożyczanie 

ukazujących się na bieżąco nowości wydawniczych, 

wznowień, kontynuacji oraz lektur szkolnych, bez 

potrzeby ich kupowania.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 20 000,00 zł Realizacja projektu " Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczania 

do filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi; ul. W. Wróblewskiego 67" pozwoli na 

wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do 

rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.
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114 P059KR Zakup książek i 

audiobooków dla 

Biblioteki z 

Kotem - Filii nr 

25 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi

Projekt zakłada zakup książek i audiobooków dla 

Biblioteki z Kotem –

Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Najchętniej czytane i poszukiwane przez mieszkańców 

są nowe książki

reklamowane w telewizji, radio i prasie i takich 

nowości oczekują mieszkańcy osiedla.

Najciekawsze powieści, reportaże i biografie oraz 

książki dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza bogato 

ilustrowane. Środki finansowe na najnowsze książki są 

zawsze zbyt małe, a potrzeby mieszkańców bardzo 

duże. Dlatego dodatkowe środki na  zakup książek i  

audiobooków pozwolą spełnić oczekiwania 

mieszkańców w tym zakresie. Audiobooki są 

szczególnie przydatne dla

osób niedowidzących albo zabieganych i 

zapracowanych wykorzystujących każdą chwilę na 

słuchanie powieści: w  drodze, przy pracach 

domowych czy na działce. (...)

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 8 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 

25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

115 P039RS Zakup książek 

dla czytelników 

Filii nr 27 

Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. 

Popiełuszki 17

Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych z 

zakresu literatury pięknej i popularno-naukowej dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Za wnioskowaną kwotę 

powiększy się księgozbiór Filii nr 27, zwiększy się 

atrakcyjność oferty biblioteki aby  sprostać 

oczekiwaniom obecnych i przyszłych jej użytkowników.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 5 000,00 zł Realizacja projektu " Zakup książek dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi, ul. Popiełuszki 17" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi.

116 P036KR Zakup książek 

dla czytelników 

Filii nr 22 

Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi

Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych z 

zakresu literatury pięknej i popularno-naukowej oraz 

kontynuację i uzupełnienie serii wydawniczych. Za 

wnioskowaną kwotę powiększy się księgozbiór Filii nr 

22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Tomaszewicza 

2,  zwiększy się atrakcyjność oferty biblioteki aby 

sprostać oczekiwaniom obecnych i przyszłych jej 

użytkowników.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także 

przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców 

Łodzi.
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117 P031KR ZAGŁOSUJ NA 

KOSTKĘ I CZYTAJ 

DALEJ! Nowości 

dla FILII 26 

BMwŁ, ul. Kostki 

Napierskiego 4

Biblioteka KOSTKA to filia nr 26 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi. Jest prężnie działającą biblioteką na Osiedlu 

Karolew-Retkinia Wschód, z bogatą ofertą 

księgozbioru oraz różnych form działalności kulturalno-

oświatowej. Z usług tej biblioteki korzysta obecnie 

ponad 2600 czytelników. (zarówno dzieci, młodzież i 

dorośli) i stale ich liczba rośnie. Ze względu na 

ogromne zainteresowanie zbiorami Filii 26, chcemy 

zakupić nowości wydawnicze (książki beletrystyczne, 

literaturę popularno-naukową - w tym bardzo 

popularne poradniki, przewodniki, etc.), a także 

uzupełnić brakujące cykle. W bibliotece KOSTKA 

bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również 

zbiory audiobooków, które też chcemy zakupić. (...)

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 27 000,00 zł Realizacja projektu "ZAGŁOSUJ NA KOSTKĘ I CZYTAJ DALEJ! Nowości dla FILII 26 

BMwŁ, ul. Kostki Napierskiego 4" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

118 P026MM Zakup książek i 

audiobooków dla 

czytelników 

biblioteki, 

Biblioteka 

Miejska w Łodzi 

Filia nr 23, ul. 

Perla 9, 94-209 

Łódź

Projekt dotyczy poszerzenia oferty bibliotecznej 

poprzez zakup nowości wydawniczych z literatury 

pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury 

popularnonaukowej dla różnych grup odbiorców. 

Planowany jest zakup  książek oraz  audiobooków do 

zbiorów Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii nr 23 im. 

Katarzyny Kobro.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, 

Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-209 Łódź" pozwoli na 

wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do 

rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

119 P012SP Zakup nowości 

wydawniczych 

dla 

użytkowników 

Filii nr 28 

Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi 

z Osiedla Stare 

Polesie, ul. 

Zielona 77, 90-

765 Łódź

Zadanie dotyczy zakupu około nowości wydawniczych 

- książek i audiobooków, do zbiorów Filii nr 28 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakupione nowości 

wydawnicze obejmą różnorodną  tematykę (literatura 

piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, biografie, 

reportaże, poradniki, książki o Łodzi i regionie) i 

poszerzą ofertę biblioteki. Umożliwią również 

łatwiejszy dostęp do poszukiwanych publikacji.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 8 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź" 

pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni 

się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

120 P011KO Zakup nowości 

wydawniczych 

dla 

użytkowników 

Filii 21 Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. 

Długosza 21/23

Celem zadania jest zakup nowości wydawniczych 

(książek i audiobooków) obejmujących różnorodną 

tematykę i zagadnienie, co poszerzy i uaktualni ofertę 

biblioteki oraz umożliwi wszystkim  łatwiejszy dostęp 

do poszukiwanych informacji.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 18 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Długosza 21/23" pozwoli na wzbogacenie  i 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i 

upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także 

rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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121 P010KO Zakup książek i 

audiobooków dla 

użytkowników 

Biblioteki pod 

Babą Jagą z 

Osiedla Koziny

Zadanie przewiduje zakup książek oraz audiobooków. 

W ramach zadania zakupione zostaną nowości 

wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą 

dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, 

a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 11 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki 

pod Babą Jagą z Osiedla Koziny" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

122 L293 Doposażenie sali 

zabaw "Cztery 

Pory Roku" - 

Radogoszcz 

Ośrodek 

Terenowy 

"Wyspa Kultury" 

Bałuckiego 

Ośrodka Kultury, 

ul. Stawowa 28

Celem projektu jest doposażenie kreatywnej, 

całorocznej sali zabaw przy Ośrodku Terenowym 

"Wyspa Kultury" Bałuckiego Ośrodka Kultury. 

Stworzone interaktywne i bezpieczne miejsce spotkań 

dla mieszkańców Łodzi, w szczególności dla rodzin z 

dziećmi Osiedla Radogoszcz służyć ma dobrej zabawie 

i integracji mieszkańców. To nowoczesne miejsce 

spotkań doposażymy w atestowane, bezpieczne 

przyrządy, urządzenia i akcesoria gimnastyczne, 

piaskownice z elementami edukacyjnymi, nowoczesne 

urządzenia interaktywne do animacji. Znajduje się tu 

też specjalne miejsce z przeznaczeniem na wyciszenie 

i odpoczynek, które doposażone zostanie w akcesoria 

do relaksacji takie jak dzwonki wietrzne, pufy sako, 

podręczna biblioteczka. Przestrzeń zapewnia też 

możliwość organizowania spotkań dla osób z 

niepełnosprawnościami. (...)

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 31 500,00 zł Realizacja projektu " Doposażenie sali zabaw "Cztery Pory Roku" - Radogoszcz 

Ośrodek Terenowy "Wyspa Kultury" Bałuckiego Ośrodka Kultury, ul. Stawowa 

28". Realizacja projektu zgodna jest z celami dotyczącymi zwiększenia 

atrakcyjności instytucji miejskich  poprzez modernizację i unowocześnienie 

infrastruktury określonymi w „Polityce Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” 

(Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXV/2049/18 z dnia 19 września 2018 r.). 

Planowany proces połączenia łódzkich domów kultury nie wpłynie na możliwość 

realizacji projektu.

123 L210 LETNI TEATR W 

PARKU; Muszla 

koncertowa w 

Parku na Zdrowiu

Okres wakacyjny, to czas kiedy teatry stacjonarne 

mają przerwę w wystawianiu sztuk i spektakli. Dużym 

powodzeniem i zainteresowaniem cieszyły się 

inicjatywy miasta dzięki którym mieszkańcy Łodzi mieli 

zapewniony dostęp do teatru w okresie letnim (np. 

Pasaż Róży). 

Park na Zdrowiu to jedna z najpopularniejszych 

przestrzeni plenerowych i zieleni w Łodzi, w której 

odpoczywają całe rodziny. Od dziadków przez 

rodziców po dzieci. W Parku znajduje się mały 

amfiteatr zwany Muszlą, który idealnie nadaje się do 

wystawiania sztuk teatralnych latem.  

Projekt TEATR NA ZDROWIU jest odpowiedzią na 

zapotrzebowanie mieszkańców Łodzi spędzających 

lato w mieście na dostęp do kultury w plenerze.

(...)

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 120 000,00 zł Wydział Kultury UMŁ pozytywnie ocenia wniosek. Projekt "LETNI TEATR W 

PARKU" wzbogaci letnią ofertę imprez kulturalnych w mieście, przyczyni się do 

większego zainteresowania sztuką oraz wypełni przerwę w sezonie teatralnym.
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124 L054 Bezpłatny 

dostęp do e-

booków dla 

mieszkańców 

Łodzi we 

wszystkich 

Filiach Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi. Plac 

Wolności 

4–siedziba 

główna, wraz z 

siecią filii. Adresy  

 zamieszczono w 

pkt. Dodatkowe 

lokalizacje.

Zadanie polegać będzie na bezpłatnym dostępie do e-

booków dla wszystkich mieszkańców Łodzi 

zrealizowane poprzez zakup rocznego abonamentu do 

platformy internetowej, dostępnego we wszystkich  

Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi, oferującego zasób 

ponad 63 000 książek – e-booków. Dzięki dostępowi 

do książek elektronicznych możemy czytać 

bezpiecznie bez wychodzenia z domu, co jest bardzo 

ważne w stanie pandemii, a i w zwykłym czasie 

wygodne i coraz bardziej powszechne. Coraz więcej 

osób korzysta z tej usługi.W ofercie znajdują się 

bestsellery, nowości, najlepsi autorzy z najlepszych 

wydawnictw a jeden tytuł może czytać dowolna liczba 

osób w tym samym czasie. Katalog nowości jest stale 

uzupełniany, a łatwy sposób korzystania z zasobu 

platformy zachęca do czytania w każdym miejscu.(...)

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 200 000,00 zł Realizacja projektu "Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we 

wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Plac Wolności 4–siedziba główna, 

wraz z siecią filii. Adresy zamieszczono w pkt. Dodatkowe lokalizacje." pozwoli na 

wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do 

rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

125 L053 "Letnia Scena - 

Spotkania za 

Sztuką na Patio" 

w Centrum 

Twórczości 

Lutnia.

Stworzenie miejsca dla mieszkańców Łodzi, gdzie 

można usiąść przy stoliku pod parasolem lub na leżaku 

i w miłej atmosferze uczestniczyć w kameralnych 

imprezach artystycznych t.j.: koncerty, spotkania 

literackie i teatralne oraz inne wydarzenia artystyczne 

dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów. 

Połączenie relaksu na świeżym powietrzu i obcowania 

ze sztuką jako ciekawa forma wspólnie spędzonego 

czasu. Miejsce to będzie również dostępne dla 

mieszkańców Łodzi jako strefa zieleni do spędzenia 

wolnego czasu np: przy książce, prasie lub grach 

planszowych.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 19 150,00 zł Realizacja projektu "Letnia Scena - Spotkania za Sztuką na Patio" w Centrum 

Twórczości Lutnia" Bałuckiego Ośrodka Kultury, ul. Stawowa 28" zgodna jest z 

celami dotyczącymi zwiększenia atrakcyjności instytucji miejskich poprzez 

modernizację i unowocześnienie infrastruktury określonymi w „Polityce Rozwoju 

Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” (Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr 

LXXV/2049/18 z dnia 19 września 2018 r.). Planowany proces połączenia łódzkich 

domów kultury nie wpłynie na możliwość realizacji projektu.

126 G048CD Zakup książek 

dla czytelników 

Filii nr 74 

Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi

Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup 

nowości wydawniczych. Wzbogacenie księgozbioru 

uatrakcyjni mieszkańcom dostęp do literatury oraz 

podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka jest 

instytucją dostępną dla wszystkich dlatego z efektów 

realizacji będzie mógł skorzystać każdy 

zainteresowany.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 8 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także 

przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców 

Łodzi.

127 G040PK "Od małego do 

dużego - książka 

dla każdego". 

Zakup książek 

dla biblioteki 

przy ul. 

Bednarskiej

Biblioteka chciałaby zakupić książki, zarówno dla 

dzieci, jak i dla dorosłych oraz książki z dużym 

drukiem, które są wygodne dla wszystkich, a niekiedy 

zbawienne dla seniorów i osób ze słabym wzrokiem. 

Placówka obsługuje użytkowników od 0 do 100 lat.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 12 000,00 zł Realizacja projektu "Od małego do dużego - książka dla każdego". Zakup książek 

dla biblioteki przy ul. Bednarskiej" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie 

oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania 

czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty 

dla osób z niepełnosprawnościami - zakup książek z dużym drukiem.
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128 G036CD Książki i 

audiobooki dla 

wszystkich. Filia 

nr 70 Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. Łączna 

29/31

Biblioteka znajduje się w okolicy, gdzie popyt na 

książki i audiobooki (osoby niedowidzące) jest bardzo 

duży. Często to właśnie książki i audiobooki są 

jedynym źródłem dostępu dla osób starszych do 

kultury. Są problemy z dostępem do lektur, nie 

wszystkich rodziców jest stać na kupowanie lektur np. 

w księgarniach.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 4 000,00 zł Realizacja projektu "Książki i audiobooki dla wszystkich. Filia nr 70 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi, ul. Łączna 29/31" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie 

oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania 

czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty 

dla osób z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków oraz książek z dużym 

drukiem.

129 G030PK CZYTANIE U 

REYMONTA - 

ZAKUP 

NOWOŚCI 

WYDAWNICZYCH 

 I 

AUDIOBOOKÓW 

DLA 

CZYTELNIKÓW 

FILII 64 

BIBLIOTEKI 

MIEJSKIEJ W 

ŁODZI UL 

ZAOLZIANSKA 49

WNIOSKUJEMY O ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 64. 

STARAMY SIĘ ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ NASZEJ 

BIBLIOTEKI, BY POZYSKAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ 

CZYTELNIKÓW.  PRIORYTETEM W NASZEJ PRACY JEST 

ZASPOKOJENIE POTRZEB CZYTELNICZYCH 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW KURAK

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 20 000,00 zł Realizacja projektu "CZYTANIE U REYMONTA - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 64 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI UL 

ZAOLZIANSKA 49" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  

a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród 

mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

130 G027RU Zakup nowości 

wydawniczych 

dla 

użytkowników 

Filii nr 79 

Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. Rudzka 

7

Filia nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi jest jedyną 

biblioteką na Osiedlu Ruda. Z zasobów biblioteki 

korzystają dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Pozyskane 

fundusze, wykorzystane zostaną na zakup nowości 

książkowych niezbędnych do poszerzenia i 

uatrakcyjnienia oferty czytelniczej biblioteki na 

Rudzkiej.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 11 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Rudzka 7" pozwoli na wzbogacenie  i 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i 

upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

131 G019GO Zakup nowości 

wydawniczych 

dla biblioteki 

"Przystań" ul. 

Przybyszewskieg

o 46/48

Zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla  

czytelników biblioteki "Przystań".  Wnioskowane 

środki pozwolą użytkownikom filii na pełny dostęp do 

najnowszych pozycji z rynku wydawniczego zarówno 

dla dzieci i jak i dorosłych z klasyki literatury jak i 

najnowszych tzw. "hitów wydawniczych".

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 8 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki "Przystań" ul. 

Przybyszewskiego 46/48" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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132 G005RO Zakup książek i 

audiobooków dla 

czytelników 

Biblioteki przy 

Cieszkowskiego

Zakup nowości i audiobooków pojawiających się na 

rynku wydawniczym dla wszystkich grup wiekowych, 

który zwiększy atrakcyjność ofert biblioteki i sprosta 

coraz większym oczekiwaniom czytelników. Z 

pozyskanych środków zostaną zakupione książki i 

audiobooki z literatury pięknej i popularnonaukowej 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy biblioteką 

tworzącą największą instytucję kultury w Łodzi, jaką 

jest Biblioteka Miejska, dlatego z oferty skorzystają nie 

tylko mieszkańcy osiedla Rokicie, ale całego miasta.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 22 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki przy 

Cieszkowskiego" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a 

także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród 

mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

133 G004CH Zakup książek i 

audiobooków dla 

czytelników 

biblioteki przy ul. 

Natalii 4 Filia nr 

66 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi 

BIBLIOTEKA 

INSPIRACJA

Zakup proponowanego zadania pozwoli na 

poszerzenie oferty książkowej i audiobooków o 

nowości wydawnicze oraz lektury szkolne dla dzieci i 

młodzieży.Według badań Biblioteki Narodowej Polacy 

czytają z roku na rok coraz mniej książek, dlatego 

bardzo potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej 

ilości ciekawej lektury w bibliotekach publicznych.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu " Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy 

ul. Natalii 4 Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA" 

pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni 

się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

134 G003CD Zakup książek - 

nowości 

wydawniczych i 

lektur dla Filii 78 

Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi 

ul. Tatrzańska 

124 (filia dla 

Dzieci I 

Młodzieży, 

pawilon 

Dąbrówka)

Zadanie polegać będzie na zakupie książek - nowości 

wydawniczych i lektur. Książki będą dostępne w Filii 

78 i udostępnianie wszystkim czytelnikom z całej 

Łodzi. Realizacja projektu zapewni czytelnikom (dzieci, 

młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i 

pozwoli na wymianę nowych lektur zgodnych z 

najnowszą podstawą programową. Zakupione książki 

będzie można wypożyczać od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy biblioteki.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 9 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek - nowości wydawniczych I lektur dla Filii 78 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci I Młodzieży, pawilon 

Dąbrówka)" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a 

także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród 

mieszkańców Łodzi.

135 G001RO "Kup nam Piękną 

książkę" - zakup 

książek i 

audiobooków dla 

czytelników 

biblioteki przy ul. 

Pięknej 35/39 w 

Łodzi

Postulujemy o zakup książek i audiobooków (nowości 

wydawniczych, lektur, poradników, beletrystyki, 

komiksów,, biografii, literatury w językach obcych i 

wydawnictw popularno-naukowych), których brak jest 

bardzo odczuwalny. Zakupione książki i audiobooki 

będą dostępne w Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi. Z nabytych książek i audiobooków będą mogli 

korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w 

Bibliotece Miejskiej w Łodzi.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 30 000,00 zł Realizacja projektu "Kup nam Piękną książkę" - zakup książek i audiobooków dla 

czytelników biblioteki przy ul. Pięknej 35/39 w Łodzi" pozwoli na wzbogacenie  i 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i 

upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także 

rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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136 B109BD "Czytaj i słuchaj 

w Słówkach" - 

zakup książek i 

audiobooków dla 

czytelników 

biblioteki 

"Słówka" (Filia nr 

15 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi 

- ul. Boya-

Żeleńskiego 15, 

91-747 Łódź)

Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych 

(książek i audiobooków) dla filii nr 15 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi znajdującej się przy ul. T. Boya-

Żeleńskiego 15. Pandemia koronawirusa 

spowodowała większe zainteresowanie książką. 

Wzbogacenie zasobów biblioteki jest więc 

odpowiedzią na potrzeby czytelników. Ponadto 

realizacja tego projektu wpłynie pozytywnie na 

atrakcyjność placówki oraz przyczyni się do promocji 

czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi, zwłaszcza 

mieszkańców osiedla Bałuty-Doły.  Z nabytych książek 

i audiobooków będą mogli korzystać wszyscy 

czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece Miejskiej w 

Łodzi.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA NEGATYWNA 15 000,00 zł Realizacja projektu "Czytaj i słuchaj w Słówkach" - zakup książek i audiobooków 

dla czytelników biblioteki "Słówka" (Filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi - ul. 

Boya-Żeleńskiego 15, 91-747 Łódź)" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie 

oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania 

czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty 

dla osób z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

137 B093BC „Nowych książek 

nigdy dość” 

Biblioteka 

Miejska w Łodzi 

Filia nr 17 ul. 

Mackiewicza 35, 

91-349 Łódź

Zakup nowości książkowych i audiobooków.

Celem zakupu nowości wydawniczych jest 

wzmocnienie aktywności czytelniczej w naszej 

bibliotece poprzez wzrost wypożyczeń książek oraz 

wzrost liczby czytelników.

Pozwoli to na uzupełnienie zbiorów o nowe aktualne 

pozycje, które zaspokoją różnorodne potrzeby 

mieszkańców naszego osiedla. Jest to szansa na 

rozwój naszej biblioteki.

Zakup większej ilości tytułów umożliwi dostęp do 

literatury osobom słabowidzącym (audiobooki) jak 

również czytelnikom o różnych preferencjach i 

potrzebach.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu „Nowych książek nigdy dość” Biblioteka Miejska w Łodzi Filia 

nr 17 ul. Mackiewicza 35, 91-349 Łódź" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie 

oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania 

czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty 

dla osób z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

138 B054BD Zakup książek do 

biblioteki przy ul. 

Zachodniej 12, 

Filia nr 12 

Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi

Zakup książek - nowości wydawniczych i klasyki - do 

filii nr 12 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Zachodnia 12

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA NEGATYWNA 15 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek do biblioteki przy ul. Zachodniej 12, Filia nr 12 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

139 B053TW Zakup książek i 

audiobooków dla 

Filii nr 7 

Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. 

Aleksandrowska 

12

Celem realizacji zgłoszonego zadania jest regularne 

poszerzanie oferty książkowej biblioteki o nowości 

wydawnicze. Dla osób starszych i słabowidzących 

planujemy zwiększyć liczbę książek z dużym drukiem. 

Chcemy również umożliwić dostęp do audiobooków  

użytkownikom zainteresowanym takimi 

wydawnictwami. Zakupione książki i audiobooki będą 

dostępne w Filii nr 7 przy ul. Aleksandrowskiej 12 dla 

wszystkich posiadaczy bezpłatnej karty bibliotecznej 

Fiszka.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 7 Biblioteki Miejskiej 

w Łodzi, ul. Aleksandrowska 12" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków i książek z dużym drukiem. 

Na chwilę obecną procedowana jest zmiana w statucie Biblioteki Miejskie w Łodzi 

dotycząca połączenia z Filii nr 7 z Filią nr 20 i zmiany lokalizacji na ulicę 

Turoszowską 9a (projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi). W przypadku pojęcia 

uchwały wchodzi ona w życie w terminie 14 dni od daty publikacji. 

W przypadku wyłonienia projektu do realizacji i podjęcia Uchwały dotyczącej 

wprowadzenia zmian w statucie,  będzie on realizowany przez Filię nr 20, 

zlokalizowaną przy ulicy Turoszowskiej 9a. Zarówno Filia nr 7, Filia nr 20 oraz 

obszar na terenie którego znajduje się nowa lokalizacja należy do Rady Osiedla 

Teofilów-Wielkopolska.
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140 B045TW Ksiązki dla 

Teofilowa - 

zakup nowości 

dla biblioteki 

przy Rojnej. Filia 

nr 13 Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. Rojna 

39, 91-134 Łódź

Biblioteka przy Rojnej jest największą biblioteką na 

Teofilowie, mieszkańcy osiedla mają potrzebę 

większego dostępu do nowości książkowych. Z 

biblioteki korzystają czytelnicy w różnym wieku, 

dlatego oferta biblioteki powinna być zróżnicowana. 

Realizacja projektu pozwoli zaspokoić potrzeby 

czytelnicze mieszkańców Teofilowa, jak również 

czytelników z innych części miasta.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 20 000,00 zł Realizacja projektu "Ksiązki dla Teofilowa - zakup nowości dla biblioteki przy 

Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Rojna 39, 91-134 Łódź" pozwoli 

na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do 

rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

141 B035BC ZAKUP 

NOWOŚCI 

WYDAWNICZYCH 

 DLA 

CZYTELNIKÓW 

BIBLIOTEKI PRZY 

OSIEDLOWEJ

PROJEKT ZAKŁADA ZAKUP KSIĄŻEK WYDAWANYCH 

TRADYCYJNIE ORAZ AUDIOBOOKÓW DLA 

CZYTELNIKÓW FILII NR 3 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W 

ŁODZI, UL. OSIEDLOWA 6. NOWOŚCI WYDAWNICZE 

POZWOLĄ NA WZBOGACENIE ZASOBÓW BIBLIOTEKI 

ORAZ WPŁYNĄ NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 8 000,00 zł Realizacja projektu "ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW 

BIBLIOTEKI PRZY OSIEDLOWEJ" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

142 B033BD Zaczytani są 

wśród nas, 

zaczytani są na 

Radlińskiej 2.

Ostatnie miesiące pokazały, jak ważne są książki w 

naszym życiu. Bardzo dużo osób zaczęło spędzać czas 

z książką, a ci, którzy robili to dotychczas, czytają 

jeszcze więcej. Dlatego pragniemy, aby każdy mógł 

znaleźć jak najwięcej nowości wydawniczych w naszej 

bibliotece, zarówno w wersji tradycyjnej, jak i 

mówionej.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA NEGATYWNA 12 000,00 zł Realizacja projektu "Zaczytani są wśród nas, zaczytani są na Radlińskiej 2." 

pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni 

się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

143 B026BD "Zaczytana 

czwórka". Zakup 

książek dla Filii 

nr 4 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi 

ul. 

Franciszkańska 

71a

Popularyzacja czytelnictwa lokalnego społeczeństwa 

poprzez zakup książek dla czytelników dorosłych i 

dzieci.  Uzupełnienie księgozbioru w lektury szkolne, 

wzbogacenie oferty o nowości czytelnicze.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA NEGATYWNA 12 000,00 zł Realizacja projektu ""Zaczytana czwórka". Zakup książek dla Filii nr 4 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi ul. Franciszkańska 71a" pozwoli na wzbogacenie  i 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i 

upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

144 B017TW Zakup nowości 

wydawniczych 

dla Biblioteki na 

Kwadracie  (Filia 

nr 19 BMwŁ ul. 

Żubardzka 3)

Projekt zakłada regularny zakup nowości książkowych 

oraz audiobooków dla Filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi, aby poszerzyć dostęp do nowości dla 

użytkowników biblioteki i tworzyć atrakcyjny 

księgozbiór filii. Oferta biblioteki jest skierowana do 

wszystkich mieszkańców naszego Osiedla oraz miasta. 

Dostęp do biblioteki jest bezpłatny.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 8 000,00 zł Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie 

(Filia nr 19 BMwŁ ul. Żubardzka 3)" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie 

oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania 

czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty 

dla osób z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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145 B016RA Książki górą! - 

zakup nowości 

wydawniczych i 

audiobooków dla 

Filii nr 10 

Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. 11 

Listopada 79

Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych i 

audiobooków dla Filii nr 10 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi. Realizacja projektu wzbogaci księgozbiór 

placówki, a tym samym zwiększy jej atrakcyjność i 

przyczyni się do wzrostu czytelnictwa na terenie 

osiedla i miasta.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu "Książki górą! - zakup nowości wydawniczych i audiobooków 

dla Filii nr 10 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. 11 Listopada 79" pozwoli na 

wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do 

rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

146 B010TW ODNOWA 

TEOFILOWA: 

Plenerowe kino 

letnie na 

Teofilowie - 

edycja IV

Zadanie zakłada zorganizowanie już po raz czwarty 

cyklu plenerowych projekcji filmowych na osiedlu 

Teofilów-Wielkopolska, które mogą być częścią 

ogólnołódzkiej serii pokazów kina letniego. Seanse 

będą odbywać się raz w tygodniu (preferowany 

weekend) w miesiącach letnich, podczas trwania 

wakacji szkolnych. Sugerowaną lokalizacją jest parking 

przy pływalni "Wodny Raj". Każdy seans prowadzony 

będzie przez osobę, która będzie odpowiedzialna za 

animację publiczności. Przed każdym seansem 

prezentowane będą etiudy i prace wideo. 

Przewidziane są konkursy dla publiczności. Zostaną 

wydrukowane i rozdystrybuowane materiały 

promocyjne.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 50 000,00 zł Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi 

wybranemu w otwartym konkursie ofert w formie dotacji celowej. Mając na 

uwadze powyższe Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego.

147 B008TW Wybieramy 

Teofilów: Kino 

Letnie dla 

Teofilowa 

„TEO_Seans”

Projekt zakłada 4 pokazy filmowe (2 pokazy w lipcu i 2 

pokazy w sierpniu, jednego dnia może odbyć się tylko 

jeden pokaz) w stworzonym na potrzeby realizacji 

projektu Wybieramy Teofilów Kinie letnim dla 

Teofilowa „TEO_Seans”, które zostanie zlokalizowane 

na terenie osiedla (planowo w dwóch różnych 

lokalizacjach). Pokazy filmowe w letnim kinie 

promowane będą poprzez wszystkie możliwe kanały 

informacyjne (plakaty, administracje osiedli 

(Wspólnoty, Spółdzielnie), w parafii, na stronach 

Urzędu Miasta Łodzi, w mediach społecznościowych - 

grupach dedykowanych dla Teofilowa i os. 

Wielkopolska) i dostępne będą dla wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców. Do obsługi projektu 

zastosowany zostanie duży ekran pneumatyczny. 

Odbiorcami projektu będzie młodzież i dorośli 

mieszkańcy osiedla Teofilów-Wielkopolska. (...)

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 20 000,00 zł Rekomendacja pozytywna. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane beneficjentowi 

wybranemu w otwartym konkursie ofert w formie dotacji celowej. Mając na 

uwadze powyższe Wydział Kultury popiera zadanie zgłoszone do Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego.

148 B007RA "(Czy)tanie jest 

czytanie?"-zakup 

książek i 

audiobooków. 

Filia nr 16 BMwŁ, 

ul. Motylowa 13

Projekt przewiduje zakup książek, audiobooków do 

Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.  Dzięki zakupowi 

wzbogacona  i rozszerzona zostanie  oferta biblioteki, 

która wpłynie na atrakcyjność placówki i da możliwość 

skorzystania z niej mieszkańcom Łodzi.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu "(Czy)tanie jest czytanie?"-zakup książek i audiobooków. Filia 

nr 16 BMwŁ, ul. Motylowa 13" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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149 B006BC CZYTAJ Z 

RADOŚCIĄ, 

SŁUCHAJ Z 

PRZYJEMNOŚCIĄ. 

 Zakup książek 

dla Filii nr 2 

Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi 

ul. Łagiewnicka 

118C

Wnioskujemy o zakup książek dla wszystkich grup 

wiekowych, w tym książek mówionych 

(audiobooków). Oczekujemy dostępu do nowości 

wydawniczych, których brak odczuwalny jest w 

bibliotece. Uzyskana dotacja uatrakcyjniłaby zbiory 

biblioteki i przyczyniła się do wzrostu czytelnictwa 

wśród mieszkańców osiedla i miasta Łodzi.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 12 000,00 zł Realizacja projektu "CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup 

książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łagiewnicka 118C" pozwoli na 

wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do 

rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

150 B005BC "Bądź SUPER 

BOHATEREM kup 

książek wiele" - 

zakup książek i 

komiksów dla filii 

nr 14 Biblioteki 

Miejskiej w 

Łodzi, ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich 3

Filia nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi „Rozgrywka” ul. 

Powstańców Wielkopolskich 3. Jest to Biblioteka po 

generalnym remoncie. Filia została ponownie 

uruchomiona dla czytelników we wrześniu 2019 roku. 

Wraz z nową przestrzenią została wprowadzona 

nowa, jakość obsługi czytelników. Głównym 

założeniem Biblioteki jest spełnienie idei” trzeciego 

miejsca”, w którym użytkownik może spędzić czas w 

kontakcie z kulturą i sztuką oraz realizując swoje pasje 

i rozwijać swój światopogląd. Wraz z początkiem 

funkcjonowania naszej Biblioteki za cel postawiliśmy 

sobie gromadzenie bieżących nowości wydawniczych, 

wśród, których są również komiksy, cieszą się one 

dużą popularnością wśród naszych czytelników. 

Możliwość zakupu książek i komiksów będzie 

wyjściem na przeciw ich oczekiwaniom.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA 15 000,00 zł Realizacja projektu "Bądź SUPER BOHATEREM kup książek wiele" - zakup książek i 

komiksów dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 3 pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a 

także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród 

mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

151 B004RA Tu się czyta! Tu 

się słucha! Zakup 

książek i 

audiobooków do 

Biblioteki przy 

Wodnika 7.

Do Biblioteki przy Wodnika 7 zostaną zakupione 

książki i audiobooki z literatury pięknej i 

popularnonaukowej. Wzbogacą i uaktualnią one 

księgozbiór od przedszkolaka do seniora, a tym 

samym przyczynią się do promocji czytelnictwa na 

naszym osiedlu i w mieście Łodzi.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu "Tu się czyta! Tu się słucha! Zakup książek i audiobooków do 

Biblioteki przy Wodnika 7" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa 

wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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152 B001BD BĘDZIE 

CZYTANE!  

BIBLIOTEKA 

MARYNARSKA 

ZAPRASZA!

Projekt zakłada zakupienie dla Filii nr 6 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi w ciągu roku 2022  nowości 

książkowych wydanych tradycyjnie oraz 

audiobooków. Dla bibliotek osiedlowych niezmiernie 

ważne są nowe książki, które winny być dostępne w 

większej ilości. Bibliotece zależy na nowościach dla 

Czytelników dorosłych, ale ogromnie istotne są 

książeczki dla najmłodszych. Dla dzieci, które dopiero 

zaczynają swoje spotkania z książką. A takich 

Czytelników pojawia się w bibliotece coraz więcej. 

Bardzo ważna jest także większa ilość lektur szkolnych, 

ponieważ w kanonie lekturowym wciąż pojawiają się 

nowe tytuły. Są to książki współczesnych pisarzy, 

które najczęściej funkcjonują w bibliotekach tylko w 

jednym egzemplarzu.

Równie ważne są audiobooki chętnie słuchane przez 

seniorów. Coraz częściej również po lektury w formie 

książek mówionych sięgają uczniowie.

Wydział 

Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 12 000,00 zł Realizacja projektu "BĘDZIE CZYTANE! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA!" 

pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni 

się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.


