
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017  

za okres 01.11.2018 - 30.11.2018r. 

 

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

 (o ile dotyczy) 

Realizacja (postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

(oszczędności) 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0105 

Puk - puk. Kto tam? 

Hipopotam! - projekt 

przywrócenia hodowli 

hipopotamów w łódzkim zoo. 

Lokalizacja - Ogród 

Zoologiczny, ul. 

Konstantynowska 8/10. 

 

 

 

 

Rozpoczęto roboty budowlane. 

Wykonano fundamenty, ściany 

fundamentowe z izolacjami.   

Wartość zadania  

2.450.000,00 PLN 

Poniesione koszty: 

dokumentacja projektowa  

-74.796,75 PLN  

projekt zamienny  

- 58.536,58 PLN, 

koncepcja 

- 3.000,00 PLN 

opłata skarbowa pozwolenie 

- 498,00 PLN 

pozostało do wydatkowania na 

realizację robót budowlanych: 

2.313.168,67 PLN 

 

 

 

 

brak 

 

 

 

 

Kontynuacja realizacji robót 

budowlanych  



 

 

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja (postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

(oszczędności) 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

W0272MI 

Zabudowa tarasu budynku 

Publicznej Szkoły 

Podstawowej Mileszki, 

Pomorska 437. 

Lokalizacja - Działka o 

numerze 235/4. 

WZP przeprowadził 

negocjacje z wykonawcą 

robót. Wykonawca został 

wybrany. Wykonawca po 

konsultacjach ze swoim 

prawnikiem warunkuje 

podpisanie umowy 

możliwością przeniesienia 

środków na przyszły rok, z 

uwagi na zbyt krótki termin 

na realizację zadania w roku 

bieżącym 

  WE wystąpił do Skarbnika, 

aby zadanie wprowadzić do 

WPF. Pozwoli to na 

podpisanie umowy w 2018r i 

kontynuację prac w roku 

2019r 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja (postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

(oszczędności) 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

B0016RA 

Park Julianowski rozbudowa 

XXI wieku. 

Lokalizacja - Teren przy 

stawie Zgierska i stawie Teresy 

działka nr 392/9 obręb B-5, 

działka nr 392/8 obręb B-5. 

Zawarto umowę z Wykonawcą 

robót. Przekazano plac 

budowy. 

Brak. Nie dotyczy. 
Odbiór robót planowany w III 

dekadzie 2018r. 

2 

L0003 

Jednorożce do stajni 

jednorożców - nie całkiem 

poważny pomnik dla małych i 

dużych łodzian. 

Lokalizacja - S7-41/19 - 

narożnik ulic Piotrkowskiej i 

Mickiewicza. 

Aneksowano umowę. Brak. Nie dotyczy. 
Termin realizacji umowy: 

30.06.2019r. 



ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja (postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

(oszczędności) 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

B0048WL 

Wykonanie projektu i 

zainstalowanie 12 lamp 

oświetleniowych na 

istniejących słupach 

energetycznych na ul. 

Sawickiego na odcinku od ul. 

Strykowskiej do posesji 

Sawickiego 20. 

Lokalizacja - Ul. Sawickiego 

na odcinku od ul. Strykowskiej 

do posesji Sawickiego 20. 

W dniu 12.10.2018 r. 

podpisano umowę na 

opracowanie dokumentacji 

projektowej.  

Brak oszczędności 

Z uwagi na brak ofert w 

przetargu na realizację 

inwestycji w formule 

zaprojektuj i wybuduj 

rozdzielono inwestycję na 

etapy. Etap projektowy 

odbywa się w trybie 

zamówienia do 30 000 euro. 

Po opracowaniu dokumentacji 

projektowej konieczny będzie 

przetarg na wykonanie 

inwestycji.   

Trwają prace projektowe, 

których termin zakończenia 

zgodnie z umową to 

14.12.2018 r.  

2 

G0139WI 

Budowa oświetlenia ul. 

Alabastrowej. 

Lokalizacja - Działka G-55 

576/2. 

W dniu 12.10.2018 r. 

podpisano umowę na 

opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

Brak oszczędności 

Z uwagi na brak ofert w 

przetargu na realizację 

inwestycji w formule 

zaprojektuj i wybuduj 

rozdzielono inwestycję na 

etapy. Etap projektowy 

odbywa się w trybie 

zamówienia do 30 000 euro. 

Po opracowaniu dokumentacji 

projektowej konieczny będzie 

przetarg na wykonanie 

inwestycji.   

Trwają prace projektowe, 

których termin zakończenia 

zgodnie z umową to 

14.12.2018 r.  



3 

P0100MM 

Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściu dla pieszych na ul. 

Srebrzyńskiej, na przedłużeniu 

asfaltowej alei Parku 

Piłsudskiego. 

Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska 

pomiędzy ul. Praussa a al. Unii 

Lubelskiej, na wysokości 

dojścia do dawnego 

Lunaparku, działka P6-354/6. 

W dniu 20.09.2018 r. zostały 

wysłane  zapytania ofertowe 

do 5 firm – brak złożonych 

ofert. W dniu 01.10.2018 r. 

ponownie wysłano zaproszenie 

ofertowe z terminem złożenia 

ofert - do 05.10.2018 r.  Brak 

złożonych ofert. 

Brak oszczędności 

Brak realizacji zadania w roku 

2018 ze względu na brak 

oferentów. 

Brak realizacji zadania w roku 

2018 ze względu na brak 

oferentów. 

4 

W0082DL 

Bezpieczne skrzyżowanie ul. 

Karkonoskiej z ul. Brzezińską 

wraz z dojściem do 

przystanków autobusowych i 

ich oświetleniem. 

Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 

59, 60, 61/1, 87. 

W dniu 20.09.2018 r. 

unieważniono postępowanie 

przetargowe na stronie ZIM ze 

względu na brak złożonych 

ofert. 

Następnie planowano udzielić 

zamówienie z wolnej ręki 

(kwota powyżej 30 000 euro). 

Wstępna oferta Wykonawcy 

znacznie przekraczała środki 

przeznaczone na realizację 

zadania przez Zamawiającego. 

Negocjacje cenowe odbyły się 

dwukrotnie z Wykonawcą.  

Ostatecznie Wykonawca 

wycofał się z realizacji zadania 

ze względu na zbyt krótki 

termin realizacji. 

Brak oszczędności 

Brak realizacji zadania w roku 

2018 ze względu na brak 

oferentów. 

Brak realizacji zadania w roku 

2018 ze względu na brak 

oferentów. 



5 

W0125DL 

Budowa oświetlenia oraz wiat 

przystankowych na 

skrzyżowaniu ulic 

Brzezińska/Olkuska. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie 

ulic Brzezińska/Olkuska, 

działka W10-1/4. 

W dniu 12.10.2018 r. 

podpisano umowę na 

opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

Brak oszczędności 

Z uwagi na brak ofert w 

przetargu na realizację 

inwestycji w formule 

zaprojektuj i wybuduj 

rozdzielono inwestycję na 

etapy. Etap projektowy 

odbywa się w trybie 

zamówienia do 30 000 euro. 

Po opracowaniu dokumentacji 

projektowej konieczny będzie 

przetarg na wykonanie 

inwestycji.   

Trwają prace projektowe, 

których termin zakończenia 

zgodnie z umową to 

14.12.2018 r.  

 

 


