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Zestawienie zadań do budżetu obywatelskiego 2018/2019 
na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 12 lipca 2018 roku 

 
 

Lp. Realizator 
ID 
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Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  MOPS 
L0135 

Łódź nie marnuje jedzenia! - całoroczne warsztaty 
edukacyjne. 
Szkoły podstawowe w Łodzi. 
Przeprowadzenie w szkołach podstawowych cyklu 2-
godzinnych praktycznych lekcji 
edukacyjnych dotyczących Jadłodzielni jako jednego ze 
sposobów na ograniczenie 
marnowania żywności i szukania rozwiązań na 
gospodarowanie jej nadwyżkami w życiu 
codziennym. Podczas warsztatów uczestnicy: 
• poznają sposób funkcjonowania łódzkiej Jadłodzielni 
oraz możliwości włączenia się 
w działania mające na celu ograniczenie marnowania 
żywności; 
• dowiedzą się, jaka jest skala marnowania jedzenia, 
poznają błędne nawyki 
konsumpcyjne i wyzwania, jakie stoją przez nami 
każdego dnia w związku z 
gospodarowaniem jedzeniem; 
• wykonają projekt plastyczny odnoszący się do 
kształtowania prawidłowych 
nawyków gospodarowania żywnością; 
• opracują pomysły na wykorzystanie nadwyżek 
jedzenia, które najczęściej marnuje 
się w domach; 
• dowiedzą się, że wyrzucanie jedzenia to nie tylko 
marnowanie pożywienia, ale również zasobów Ziemi i 

18 640,00 

N 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej negatywnie 
rekomenduje wniosek L0135 dotyczący prowadzenia 
całorocznych warsztatów edukacyjnych w szkołach 
podstawowych. Powyższa opinia została wydana, na 
podstawie opinii Wydziału Edukacji UMŁ, zgodnie z 
którą w łódzkich szkołach na bieżąco prowadzona jest 
edukacji związana z prawidłowym (w tym 
oszczędnym) odżywianiem, jako stały element pracy 
wszystkich szkół i placówek należących do "sieci 
szkół promujących zdrowie". Ponadto z dniem 1 
września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo 
oświatowe wprowadzono warunki umożliwiające 
wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. Zgodnie z 
art. 26 ustawy nastąpiło połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden dokument - program wychowawczo - 
profilaktyczny. Dokument ten jest uchwalany przez 
radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną 
(art. 84 ust 1-3) i opracowywany jest na podstawie 
diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych 
danej społeczności szkolnej. Intencją jest prowadzenie 
całościowych oddziaływań wychowawczych w 
zależności od potrzeb uczniów. W chwili obecnej 
wprowadzenie do szkoły oferty zajęć dodatkowych 
musi więc być kompatybilne z zapisami cytowanego 
powyżej dokumentu oraz musi wynikać z diagnozy 

13 500,00 
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produkowanie śmieci, które często lądują w naszych 
rzekach, jeziorach i na podwórkach; 
• wezmą udział w warsztacie kulinarnym. 

potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się w ciągu 
30 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Tak więc 
uzyskanie opinii dla propozycji zajęć dodatkowych, 
złożonej we wniosku, będzie możliwe jesienią 2018 r. 
Ze względu na powyższe Wydział Edukacji. 

2.  WE 
L0179  

Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa 
dla młodzieży. 
Całe miasto - szkoły podstawowe. 
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z edukacji anty 
dyskryminacyjnej dla młodzieży i nauczycieli w 20 
łódzkich szkołach podstawowych. Szkoła w dużej 
mierze kształtuje postawy młodzieży stąd niezbędne 
jest wprowadzenie do niej zajęć dotyczący 
respektowania praw człowieka oraz przeciwdziałania 
uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na płeć, 
kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualna, 
wyznanie czy status materialny. Celem edukacji 
równościowej i antydyskryminacyjnej jest szkoła, w 
której każdy może czuć się bezpiecznie. 
Ogólnodostępny 

60 000,00 

N 
Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów 
ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki 
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli 
szkoły. Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie 
szkolnego programu wychowawczego i programu 
profilaktyki w jeden dokument -program 
wychowawczo - profilaktyczny. Dokument ten jest 
uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z 
rada pedagogiczną (art. 85 ust 1-3) i opracowywany 
jest na podstawie diagnozy potrzeb wychowawczych i 
środowiskowych danej społeczności szkolnej. Intencją 
jest prowadzenie całościowych oddziaływań 
wychowawczych w zależności od potrzeb uczniów. W 
chwili obecnej wprowadzenie do szkoły oferty zajęć 
dodatkowych musi więc być kompatybilne z zapisami 
cytowanego powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 
diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się 
w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. 
Tak więc uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 
dodatkowych złożonej we wniosku L0179 będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Autorzy wniosku nie 
wskazują konkretnych miejsc, w których zajęcia te 
miałby się odbywać. Stoi to w sprzeczności z 
zapisami § 3.2 p. 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 
7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 

60 000,00 
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stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019 który stanowi, że: 
„Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego: (...) 
o innym charakterze niż określony w pkt.1, wymaga 
wskazania konkretnego miejsca realizacji ( np. 
określonej szkoły, parku, ulicy, kwartału ulic) 
".Biorąc pod uwagę powyższe wniosek nie może 
uzyskać opinii pozytywnej. 

3.  WGK 
W0183MI 

Miejsce integracji lokalnej społeczności osiedla 
Mileszki -plac zabaw i wiata. 
Działki o numerze ewidencyjnym: 100, 98 w obrębie 
W-18 
 Budowa małego placu zabaw oraz wiaty z miejscem na 
piknik. 4 ławki + 12 drzew lub krzewów. 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 270 000,00 

N 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Łodzi negatywnie opiniuje niniejszy wniosek. 
Propozycja lokalizacji zadania na działce o numerze 
ewidencyjnym: 97 w obrębie W-18 została odrzucona 
ze względu na planowaną budowę zbiornika 
retencyjnego ,,Sołecka". Wobec powyższego autor 
Wniosku zmienił lokalizację zadania na działki o 
numerze ewidencyjnym: 98, 100 w obrębie W-18, 
jednak po zasięgnięciu opinii innych jednostek 
wykazano, że prowadzone jest postępowanie w 
sprawie sprzedaży ww. działek. 

333 000,00 

4.  ZDiT 
L0004 

Rower towarowy dla rewitalizowanej Łodzi. 
Dotyczy obszarów objętych rewitalizacją. 
Powszechny program z którego może skorzystać każdy 
mieszaniec lub przedsiębiorca działający na terenie 
objętych programem rewitalizacji Lodzi. Z programu 
dofinansowania zakupu rowerów towarowych (cargo) 
może skorzystać każdy, kto zgłosi się do Urzędu Miasta 
Łodzi z wypełnionym j stosownym wnioskiem i 
zadeklaruje zakup roweru towarowego ułatwiającego 
poruszanie się po mieście i/lub przewóz towarów 

65 000,00 zł 

N 
Opinia negatywna z uwagi na niegospodarność. 
Proponowane zadanie jest niezgodne z zasadami 
gospodarki finansami publicznymi, w szczególności 
ujętymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, art. 44. ust. 3, zgodnie z 
którymi wydatki publiczne powinny być dokonywane: 
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków 

 65 000,00 zł 
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większych gabarytów. 
Ogólnodostępne. 

służących osiągnięciu założonych celów. 
We wniosku nie wskazano, w jaki sposób miałaby być 
wykazywana zasadność przyznania dotacji ani jak 
określano by efektywność wykorzystania środków 
trwałych sfinansowanych z dotacji. Należy podkreślić, 
że nie ma możliwości wyegzekwowania, w ramach 
posiadanych przez jednostki miejskie kompetencji, 
czy środki trwałe, na które przyznano dotację, są 
wykorzystywane w sposób właściwy przez 
beneficjenta. Nie można na etapie analizy wniosku 
określić liczby zainteresowanych przyznaniem dotacji, 
ani zasad przyznawania środków w przypadku 
większej liczby wniosków niż środków 
zarezerwowanych na realizację, w związku z czym nie 
można ocenić warunków dostępności zadania ani czy 
spełniona jest zasada równego traktowania. 
Ponadto, przyznanie dotacji podmiotom 
gospodarczym może zostać uznane za nieuprawnioną 
pomoc publiczną. Zgodnie z wskazaną wyżej Ustawą, 
tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej 
rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania 
określa w drodze uchwały organ stanowiący gminy. 
Podmioty dokonujące niezgodnie z przepisami 
czynności związanych z udzielaniem, rozliczaniem i 
wydatkowaniem dotacji celowych ponoszą 
odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych oraz odpowiedzialność karną 
skarbową. 
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5.  ZDiT 
L0103 

Wiele drobnych usprawnień dla jazdy rowerem. 
Drogi na terenie całego miasta. 
Wprowadzenie drobnych zmian w organizacji ruchu 
oraz niewielkich prac remontowych i budowlanych w 
celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się 
rowerem po mieście. Zmiany te polegają m.in. na 
wyznaczeniu brakujących przejazdów rowerowych, 
fragmentów dróg rowerowych, pasów rowerowych, 
śluz, kontraruchu na osiedlowych ulicach 
jednokierunkowych, dopuszczeniu jazdy rowerem na 
wybranych chodnikach. 
Ogólnodostępne. 

400 000,00   

6.  ZDiT 
W0083WW 

Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu 
rowerowego na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i 
ul. Haśka. 
skrzyżowanie ul. Przybyszewskiego i ul. Haśka. 
Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego 
na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i ul. Haska wraz 
z budową wyspy dzielącej. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

30 000,00 

N 
Po dokonaniu ponownej analizy wniosku został on 
zaopiniowany negatywnie ze względu na fakt że 
Zarząd Dróg i Transportu uznał za konieczne i 
priorytetowe remont przejścia we wskazanej 
lokalizacji w związku z powyższym przedstawione 
zadanie wykona z bieżącego utrzymania do końca br. 
w formie naniesienia oznakowania poziomego i 
pionowego (przejścia dla pieszych, przejazdu 
rowerowego oraz powierzchni wyłączonej z ruchu) a 
także regulacji wysokościowej krawężników wraz z 
dostosowaniem przejścia dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

30 000,00 

7.  ZDiT 
W0086WW 

Poszerzenie ul. Przybyszewskiego na odcinku 
między ul. Snowalnianą oraz sklepem 
motoryzacyjnym. 
południowa jezdnia ul. Przybyszewskiego, na odc. 
między ul. Snowalnianą oraz sklepem motoryzacyjnym. 
Poszerzenie południowej jezdni ul. Przybyszewskiego 

200 000,00 

N 
Opinia Zarządu Inwestycji Miejskich jako realizatora 
budowy - negatywna z uwagi na rosnące w pasie 
drogowym drzewa. W przypadku zgody na wycinkę 
koszt budowy wg ZIM jako realizatora ewentualnej 
przebudowy 550 000,00 zł brutto wraz z projektem. 

550 000,00 
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na ode. między ul. Snowalnianą oraz sklepem 
motoryzacyjnym do 3 pasów wraz z budową nowego 
chodnika dla pieszych. Długość dobudowy pasa oraz 
nowego chodnika, to ok. 120 mb. W związku z budową 
nowego pasa. konieczna będzie przebudowa oświetlenia 
(ujęte w kosztach szacunkowych). 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

Opinia po ponownej analizie przez Zarząd Inwestycji 
Miejskich została podtrzymana kwota bez zmian. 

8.  ZDiT 
W0205WW 

Pasy rowerowe na Przybyszewskiego. 
ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz 
Rondem Sybiraków. 
Namalowanie pasów rowerowych między ul. Augustów 
oraz Rondem Sybiraków.  
Zadanie ogólnodostępne. 20 000,00 

P 
Zgodnie ze stanowiskiem BIM zasadne jest 
wybudowanie krótkich fragmentów dróg rowerowych 
stanowiące wjazd i wyjazd pomiędzy proponowanymi 
pasami rowerowymi a istniejącymi drogami 
rowerowymi.  Realizacja zadania zostanie wykonana 
w sposób minimalizujący wpływ na prace wykonane 
w ramach przebudowy ronda Sybiraków, objęte 
gwarancją do 2021 r. Propozycja ujęcia w ramach 
zadania wspomnianego wjazdu i wyjazdu została 
zaakceptowana przez Wnioskodawcę. 

120 000,00 

9.  ZDiT 
P0026KR 

Karolew bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców. 
Uporządkowanie i wyznaczenie nowych miejsc 
parkingowych. 
Ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do ul. 
Bratysławskiej. Uporządkowanie i wyznaczenie 25 
nowych utwardzonych miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Wróblewskiego, miedzy innymi poprzez zmianę 
organizacji ruchu. Projekt wpisuje się w uchwaloną 
przez Radę Miejską politykę rozwoju komunikacji 
miejskiej w Łodzi. Pasy ruchu zostaną wyprostowane, a 
parkowanie przeniesione na północną stronę, jak 
pokazano na rysunku w załączniku. Nastąpi demontaż 
niebezpiecznych szykan występujących w postaci 

15 000,00 zł 

P 
Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 
Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ 
opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. 
Realizacja zadania wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w 
przedmiotowej lokalizacji. 

20 000,00 zł 
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niedostatecznie oznaczonych wysepek i demontaż 
poduszek berlińskich. Elementami uspokojenia ruchu 
pozostaną skrzyżowania równorzędne z ulicami 
Wioślarską i Bratysławską. Dotychczasowa organizacja 
ruchu funkcjonująca od ok. 2 lat nie sprawdziła się 
zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych oraz 
służb miejskich. Publicznie ogólnodostępny teren. 

10.  ZDiT 
S0063WS 

Zmiana nazwy przystanku przy Dworcu Łódź 
Fabryczna. 
Przystanek mBank. 
Zadanie polega na zmianie nazwy nic nie mówiącego 
przystanku "przystanek mBank" na Kilińskiego-
Traugutta (Dworzec Łódź Fabryczna). 
Opinia pozytywna 

2 000,00 

N 
Wniosek opiniuje się negatywnie z uwagi na 
następujące uwarunkowania: • W bezpośrednim 
otoczeniu Dworca Łódź Fabryczna znajdują się 
istniejące przystanki posiadające nazwę "Dw. Łódź 
Fabryczna". • Do zapowiedzi głosowych 
przedmiotowych przystanków została dodana 
informacja o dworcu kolejowym. • Aktualna nazwa 
przystanku nawiązuje do pobliskiego obiektu 
będącego znaczącym generatorem ruchu, w tym także 
dla pasażerów komunikacji miejskiej. 

2 000,00 

11.  ZZM 
S0056KA 

Alejka na Pasażu Rubinsteina. 
południowo-zachodnia część pasażu, działka nr S6-
89/17. 
Wykonanie dodatkowej alejki z płytek betonowych 20 
x 20 x 6 cm na podsypce cementowej, w miejscu 
wydeptanej alejki wzdłuż północnej elewacji posesji 
przy ul. T. Kościuszki 22. 
Pasaż Rubinsteina jest ogólnodostępny przez cały rok. 

27 000,00 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 
projekt zadania polegający na wykonaniu dodatkowej 
nowej alejki wzdłuż południowej granicy pasażu. 
Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Łodzi, ewentualna zmiana układu alejek i 
wprowadzenie nowych alejek w Pasażu Rubinsteina 
powinna być zaprojektowana w oparciu o opinię i 

27 000,00 
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przemyślaną koncepcję zagospodarowania terenu, 
uwzględniającą cechy historycznego otoczenia oraz 
wymagania i potrzeby użytkowników. Na dzień 
dzisiejszy nie została opracowana taka koncepcja. 
Zarząd Zieleni Miejskiej stoi na stanowisku, że 
obecny układ alejek spełnia swoją funkcję, dlatego też 
nie zlecił nowej koncepcji zagospodarowania pasażu. 
Biorąc pod uwagę przedmiotowy wniosek do budżetu 
obywatelskiego w kolejnych latach, Zarząd ZM 
rozważy możliwość ewentualnych zmian w układzie 
alejek w tym obiekcie. Zarząd Zieleni Miejskiej 
wystąpi o opinię do Rady Osiedla  
w zakresie potrzeby zmiany układu alejek na terenie 
Pasażu. Jeżeli Rada Osiedla zaopiniuje pozytywnie 
przedmiotowe zadanie, to w roku 2019 zlecimy 
wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu. 

12.  ZZM 
S0050KA 

Więcej zieleni przy ul. Piotrkowskiej!  
ul. Piotrkowska, działka nr S8-47/7. 
Projekt zakłada nasadzenia drzew po zachodniej i 
wschodniej stronie ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. 
Żwirki do ul. Radwańskiej. W miejscach gdzie z 
powodu infrastruktury podziemnej nie ma możliwości 
nasadzenia drzew, należy zastosować donice z 
drzewami oraz donice z krzewami i/lub kwiatami. 
Teren ogólnodostępny. 

181 000,00 
N 

Duża ilość uzbrojenia podziemnego uniemożliwia 
swobodną realizację projektu. 

181 000,00 
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13.  ZZM 
L0007 

Przystanek Arturówek, edukacja historyczna dla 
wszystkich. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- 
Łagiewniki. 
Organizacja pięciodniowej imprezy plenerowej z 
zakresu historii Polski i Europy. Przewiduje się, iż w 
maju lub wrześniu w plenerze ma powstanie 8-10 osad 
(grup) historycznych z różnych epok, zamieszkujących 
Polskę i Europę do XIX wieku. Każda osada będzie 
prezentowała inny rejon i wiek, ukazywała swoja 
kulturę, codzienne życie. Na jednej wspólnej scenie 
estradowej, przez 45 minut, każda osada ( grupa) będzie 
codziennie prezentowała swoja kulturę i historie. 
Ogólnodostępne. 

490 000,00   
    

14.  ZZM 
L0008 

Przystanek Arturówek, oryginalna kultura i muzyka 
Romska. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- 
Łagiewniki. 
Organizacja przedsięwzięcia: dwudniowej imprezy 
plenerowej i siedmiodniowego cyklu prezentacji 
oryginalnego autentycznego taboru cygańskiego. 
Przewiduje się, iż w sezonie letnim w plenerze ma 
powstać wędrowny obóz cygański z lat 50 - 60 XX 
wieku, z uwzględnieniem prezentacji ogniska, 
oryginalnych strojów i pokazów tańca - barwnego 
korowodu, który przez siedem kolejnych dni będzie 
ukazywał codzienne życie i twórczość społeczności 
Romskiej. Efektem finalnym cyklu prezentacji - 
przedsięwzięcia, będą dwa koncerty w godzinach 
wieczornych, każdy trwający minimum 4 godziny, 
odbywające się przez dwa kolejne dni z udziałem 

480 000,00   
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artystów/zespołów prezentujących muzykę Romska. 
Koncerty odbędą się w plenerze na przygotowanych do 
tego celu profesjonalnych scenach estradowych z 
profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. 
Ogólnodostępne. 

 


