
BAŁUTY 

OSIEDLE BAŁUTY ZACHODNIE 

 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/ 

Krótki opis zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1.  B0194BZ 

Remont szklarni. 
Liściasta 181. 
Zadanie osiedlowe polegające na remoncie szklarni zniszczonej 
przez pogodę latem 2017 roku. Szklarnia zostanie 
przekształcona w tunel a szkło pozostałe z transformacji 
zostanie użyte do odtworzenia drugiej szklarni. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu 
Szkół Rzemiosła. 

33500,00 

2.  B0237BZ 

Wiata na rowery- SP 116. 
ul. Ratajska 2/4, SP 116. 
Instalacja zadaszenia nad stojakami rowerowymi. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie i 
pracownicy SP 116. 

40000,00 

3.  B0100BZ 

Plac zabaw jako alternatywa wypoczynku letniego. 
ul. Spadkowa 4/6. 
Uporządkowanie terenu, niwelacja, wyrównanie podłoża, 
nawiezienie ziemi, posadzenie trawy, przygotowanie podłoża 
pod plac zabaw. Zakup huśtawek, karuzeli itp. w celu 
umożliwienia aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zakup 
ławek, stolików i altanek w celu umożliwienia spędzania czasu 
na świeżym powietrzu zarówno dzieciom, młodzieży i dorosłym 
zdrowym i niepełnosprawnym. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6, członkowie ich rodzin oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

60150,00 

4.  B0179BZ 

Budżet dla zabytków - ratujemy secesyjną willę przy ul. 
Okulickiego 23 - dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Secesyjna willa rodziny Bennichów przy ul. Okulickiego 23, 
zbudowana w latach 1903-1904 według projektu znanego 
łódzkiego architekta Dawida Landego (nr działki B3-32/1). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej 
wraz z badaniami dla elewacji i wnętrz budynku przy ul. 
Okulickiego 23 oraz zabezpieczenie go przed dalszą dewastacją, 
osypywaniem się tynków i dekoracji sztukatorskich. 
Ogólnodostępne. 

63000,00 

5.  B0165BZ 

Bezpiecznie przez Aleksandrowską - przejazd rowerowy na 
skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szczecińska. 
Północne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu 
Aleksandrowska - Szczecińska. 
Projekt i realizacja przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu 
Aleksandrowska - Szczecińska oraz możliwość włączenia się do 
ruchu. 
Ogólnodostępne. 

142000,00 



Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/ 

Krótki opis zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

6.  B0228BZ 

Siłownia dla uczniów i mieszkańców. 
ul. Ratajska 2/4, SP 116.  
Zakupienie przenośnego sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz 
stołów do gry w tenisa stołowego. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 116 i 
okoliczni mieszkańcy. 

200000,00 

7.  B0130BZ 

Plac zabaw dla Romanowa i Kochanówki. 
ul. Tatarczana 17. 
Budowa placu zabaw o powierzchni 500 m2 na terenie osiedla 
Romanów. 
Ogólnodostępne. 

258000,00 

8.  B0129BZ 

Utwardzenie gruntowej nawierzchni ul. Flandryjskiej. 
Ul. Flandryjska na odcinku od ul. Niemena do ul. Rojnej. 
Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Flandryjskiej o 
długości 400 metrów. 
Ogólnodostępne. 

340000,00 

9.  B0227BZ 

Multimedialne pracownie - nowoczesna innowacyjna 
szkoła XXI w. 
ul. Ratajska 2/4, SP 116.  
Modernizacja sal lekcyjnych na nowoczesne multimedialne 
klaso- pracownie poprzez zakupienie odpowiednich do nauki 
języków tabletów, laptopów, słuchawek, ekranu 
mulimedialnego, kserokopiarek, drukarek i programów 
multimedialnych, pomocy dydaktycznych. Doposażenie sal w 
nowoczesne meble- ławki, krzesła, szafki, biurka, itp. 
Wykonanie prac adaptacyjnych, remontowo-malarskich 
(malowanie, wymiana oświetlenia, wymiana okien, 
modernizacja podłogi, itp.) 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 116. 

450000,00 

10.  B0274BZ 

Poprawa bezpieczeństwa i utwardzenie ul. Sokołowskiej. 
ul. Sokołowska (od ul. Szczecińskiej do ul. Drozdowej).  
Utwardzenie ul. Sokołowskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. 
Drozdowej) wraz z budową chodnika i oświetlenia. 
Ogólnodostępne. 

450000,00 

 


