INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
SPRAWOZDANIE KWARTALNE
(na podstawie danych przekazanych przez jednostki realizujące zadania do dnia 27/01/2014)
Jednostka

Numer wniosku
i opis

Wydział
Zarządzania
Kryzysowego
i
Bezpieczeństwa

G0088
„Dofinansowanie OSP
Wiskitno”

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku

− wstępne przeprowadzenie rozeznania rynku;
− przygotowanie dokumentów mających na celu przekazanie środków finansowych OSP Wiskitno.

B0096
„Odnowa Teofilowa:
− przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej
sport, relaks i zabawa w
(opis przedmiotu zamówienia, założenia do projektu, wymagania dotyczące uprawnień projektantów,
szacowanie wartości zamówienia, itd.);
parku im. Żeromskiego.
Stworzenie placu zabaw i − rozesłano zapytanie ofertowe do trzech podmiotów;
− wybrano najkorzystniejszą ofertę i w dniu 21/01/2014 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji
postawienie sprzętów
projektowo-kosztorysowej.
sportowych, ławek i
stolików”

Zarząd Zieleni
Miejskiej
B0109
„Rewitalizacja parku im.
A. Mickiewicza
(Julianowskiego) na
Bałutach”

− odbyto spotkanie na terenie parku z udziałem autora zadania inwestycyjnego, doprecyzowano zakres
rzeczowy projektu oraz wskazano teren przeznaczony do zagospodarowania rekreacyjnego w
północno-wschodniej części parku, na przedpolu dawnej wieży spadochronowej, gdzie ma być
zlokalizowana altana, ławki parkowe, kosze i nowe nasadzenia krzewów, jak również miejsce do
grillowania z towarzyszącym koszem na odpady gorące (listopad 2013 r.);
− wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o stosowne wytyczne konserwatorskie do
projektu budowy alejki i zagospodarowania rekreacyjnego północno-wschodniej części parku
(wystąpiono o wytyczne 25.11.2013 r., data wpływu do ZZM opinii WKZ – 17.01.2014 r.);
− przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(opis przedmiotu zamówienia, założenia do projektu). Niezwłocznie po otrzymaniu wytycznych
konserwatorskich, tj. 21.01.2014 r. przygotowano i rozesłano zapytanie ofertowe do trzech
podmiotów. Termin otrzymania ofert upływa 27.01.2014 r. Do końca miesiąca nastąpi wybór
najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
− zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego na przebudowę alejki asfaltowej biegnącej po
południowej stronie zbiornika górnego od mostku z kaskadą przy muszli koncertowej do drewnianej
kładki (zgodnie z istniejącą dokumentacją).

Jednostka

Numer wniosku
i opis
S0065
„Zielone ściany”

S0055
„Plac zasilany zabawą w
Pasażu Rubinsteina”

P0056
„Budowa oświetlenia w
Parku Na Zdrowiu”

Wydział
Informatyki

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
− jak poniżej
− prowadzono rozmowy i korespondencję z autorem wniosku do budżetu obywatelskiego,
przedstawicielami wyższych uczelni, firm projektowych, komórek organizacyjnych UMŁ oraz
prowadzono ustalenia wewnętrzne dotyczące wyboru trybu postępowania w celu wyłonienia
wykonawcy projektu koncepcji urządzeń zabawowych zasilanych energią odnawialną kinetyczną
(listopad 2013 r.);
− opracowano Zarządzenie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie powołania Sądu
Konkursowego do przeprowadzenia Konkursu na opracowanie projektu koncepcji wykonania
urządzeń zabawowych zasilanych energią odnawialną kinetyczną na placu zabaw w Pasażu
Rubinsteina w Łodzi, powołano Sąd Konkursowy z udziałem: autora wniosku do budżetu
obywatelskiego, przedstawiciela Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuk
Pięknych, firmy projektowej, Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, Rady Miejskiej w Łodzi oraz
przygotowano założenia Konkursowe (grudzień 2013 r.);
− zorganizowano posiedzenie Sadu Konkursowego, opracowano i ogłoszono Regulamin Konkursu na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Zieleni Miejskiej oraz stronie UMŁ (styczeń 2014 r.).
− uzgodniono z PGE podłączenie nowego oświetlenia do istniejącego Parku im. J. Piłsudskiego przyłącza
zasilającego obecnie studnię głębinową;
− rozesłano zapytanie ofertowe do trzech podmiotów dotyczące opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej;
− wybrano najkorzystniejszą ofertę;
− 21/01/2014 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

B0085
„Poprawa stanu
infrastruktury
rekreacyjnej i
komunikacyjnej (dróg i
ścieżek) w Lesie
Łagiewnickim”

− przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowokosztorysowej;
− rozesłano zapytanie ofertowe do sześciu podmiotów (do trzech na opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej na branżę drogową i trzech na elementy zagospodarowania rekreacyjnego);
− W terminie składania ofert wyznaczonym na dzień 23 stycznia br. wszyscy zaproszeni wykonawcy projektanci złożyli oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
− W najbliższym czasie nastąpi wyłonienie wykonawców - projektantów (wybór najkorzystniejszej
ofert) i zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji;
− Termin realizacji umów nie przekroczy terminu założonego w harmonogramie.

L0145
„Miejska sieć Wi-Fi”

− w grudniu przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami miasta w zakresie proponowanych
dodatkowych lokalizacji;
− w dniach od 4 do 11 grudnia przeprowadzono konsultacje z udziałem mieszkańców miasta
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Jednostka

Wydział
Budynków i
Lokali

Numer wniosku
i opis

S0065
„Zielone ściany”

L0082
„Rower miejski”

Zarząd Dróg
i Transportu

B0048
„Zakup oraz montaż
elektronicznych tablic
informujących o czasie
przyjazdu tramwaju”
P0039
„Koziny na rowery czyli
mini parking rowerowy
dla Sześciu Wież”
P0073
„Próg zwalniający
na ul. Waryńskiego”
S0021
„Modernizacja ul. 6go

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
w zakresie zgłaszania propozycji dodatkowych lokalizacji;
− powyższe propozycje mieszkańców zostały opracowane w uzgodnieniu z pomysłodawcą projektu;
− na tej podstawie zostały stworzone listy (podstawowa oraz dodatkowa), które będą stanowić załącznik
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym przetargu.
− w grudniu 2013 roku zakończono oględziny wszystkich 18 wytypowanych nieruchomości
przy współudziale zainteresowanych jednostek UMŁ i projektodawcy zadania;
− w odpowiedzi na wystąpienia do Wydziału Majątku Miasta oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej
o udostępnienie 6 nieruchomości znajdujących się w zarządzie tych Wydziałów celem realizacji tego
zadania – WMM wskazał 4 z nich, jako przeznaczone do zbycia w III i IV kwartale 2014 roku;
− z ustaleń dokonanych przez WBiL wyniknęło, iż jeszcze jedna z lokalizacji zaproponowanych przez
projektodawcę zadania obciążona jest dzierżawą;
− w związku z powyższym zostały wytypowane 4 lokalizacje zastępcze, natomiast piątą lokalizację
ze względu na odległy termin przeznaczenia do sprzedaży pozostawiono do realizacji;
− opracowano zapytanie ofertowe adresowane do wykonawców zaproponowanych przez ZZM, autora
zadania i innych firm realizujących prace dla AZK Łódź – Śródmieście;
− termin składania ofert upłynie 6 lutego 2014 roku.
− przygotowany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu;
− przetarg - koniec lutego/początek marca;
− planowany start systemu - sierpień/wrzesień.
− przygotowany jest PFU;
− kompletowana jest dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu.
− przygotowany jest opis przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych;
− przygotowany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia;
− po uzyskaniu zgody na prace – wybór wykonawcy i wykonanie zadania.
− przygotowywany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych
i zainstalowanie progu utworzonego z ciągu „pinezek”.

na udzielenie zamówienia

− trwają prace projektowe;
− planowane roboty budowlane to maj – wrzesień.
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Jednostka

Numer wniosku
i opis
Sierpnia między al.
Kościuszki a ul.
Piotrkowską, tj.
przekształcenie jej w tzw.
woonerf czyli ulicępodwórze na wzór ulic
występujących na terenie
Holandii, Skandynawii i
Niemiec”
S0038
„Wymalowanie śluź
rowerowych na terenie
Śródmieścia”
W0080
„Wymiana nawierzchni
asfaltowej na ulicach:
Ćwiklińskiej, Gorkiego,
Gogola i ks. Wujaka”
W0066
„Remont drogi
dojazdowej do ul.
Puszkina z ul. ks. Wujaka
– remont parkingów,
remont chodników,
zmiana organizacji
ruchu, wyniesione
przejście dla pieszych”

Wydział
Zdrowia
i Spraw
Społecznych

L0168
„Hospicjum domowe dla
dzieci”

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku

− trwa opracowywania projektów (organizacja ruchu, zakres prac przy malowaniu, kosztorys);
− przygotowywany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia.
−
−
−
−

złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu;
przetarg (zaprojektuj i wybuduj) jest w trakcie opracowywania;
planowane rozstrzygnięcie przetargu – kwiecień;
planowane rozpoczęcia prac 14 dni od podpisania umowy.

−
−
−
−

złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu;
przetarg (zaprojektuj i wybuduj) jest w trakcie opracowywania;
planowane rozstrzygnięcie przetargu – kwiecień;
planowane rozpoczęcia prac 14 dni od podpisania umowy.

− w grudniu 2013 roku przystąpiono do przygotowania warunków konkursu dla organizacji
pozarządowych, który wyłoni realizatora zadania;
− odbyło się spotkanie z przedstawicielami grupy, która zgłosiła zadanie do budżetu obywatelskiego,
podczas którego uzgodniono zapisy, które pozwolą na wyłonienie realizatora gwarantującego
prawidłową realizację zadania;
− sformułowane w czasie spotkania warunki zostały uwzględnione przy opracowywaniu ogłoszenia o
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Jednostka

Numer wniosku
i opis

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku

konkursie i skonsultowane mailowo z wnioskodawcami;
− przygotowany został projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej wraz z załącznikami;
− 14/01/2014 do Oddziału Legislacyjnego Wydziału Organizacyjno-Prawnego UMŁ został przekazany
projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji
zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki pozamedycznej nad co najmniej dwojgiem
dzieci zakwalifikowanych do stacjonarnej opieki paliatywnej oraz powołania Komisji Konkursowej i
ustalenia regulaminu jej pracy.
− 08/11/2013 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ odbyło się spotkanie z p.o.
dyrektora Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi ws. realizacji przedmiotowego zadania, podczas
G0042
którego opracowano wstępny harmonogram działań;
„Termomodernizacja
− w grudniu 2013 roku Przychodnia zleciła opracowanie audytu energetycznego budynku przy ul.
Tatrzańskiej 109;
budynku Miejskiej
Przychodni „Tatrzańska” − audyt zostanie sporządzony do końca stycznia 2014 roku;
− na podstawie audytu Przychodnia zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych zleci opracowanie
w Łodzi”
dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku wraz z kosztorysem prac;
− planowanym terminem zakończenia prac będzie październik 2014 roku.
−
08/11/2013 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ odbyło się spotkanie z
G0043
dyrektorem Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi ws. realizacji przedmiotowego zadania;
„Doposażenie poradni
− w ramach ustaleń między Wydziałem a przychodnią, w I. kwartale 2014 roku zostanie podpisana
neurologicznej poprzez
umowa na dotację celową z przeznaczeniem na zakup elektroencefalografu;
zakup aparatu do badań
− w I. kwartale 2014 roku nastąpi wybór dostawcy poprzez rozpoznanie cenowe i podpisanie umowy na
EEG w Miejskiej
dostawę i instalację sprzętu;
Przychodni „Dąbrowa” w − zakup aparatu zostanie dokonany w II. kwartale 2014 roku;
Łodzi”
− planowana data zakończenia i rozliczenia dotacji to 30/06/2014.

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

L0069
„Prowadzenie banku
żywności
w Łodzi”
B0128
„Zakup nowego pianina”

− ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania (styczeń 2014);
− rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (luty 2014).
− wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004
Prawo zamówień publicznych (styczeń 2014);
− 29/01/2014 zakupiono pianino;
− 12/02/2014 – dostarczenie pianina do Domu Dziennego Pobytu.
ZADANIE ZOSTALO ZREALIZOWANE ☺
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Jednostka

Numer wniosku
i opis

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku

B0155
„Zakup komputera dla − wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004
Prawo zamówień publicznych (luty 2014);
Domu Dziennego
Pobytu”
S0012
− wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004
Prawo zamówień publicznych (luty 2014);
„Rehabilitacja seniorów”
S0018
− wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004
„Rozwój multimedialny
Prawo zamówień publicznych (luty 2014);
seniorów”

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

− 6 listopada 2013 roku odbyło się spotkanie dotyczące zakresu realizacji inwestycji i dalszej
współpracy z wnioskodawcą;
− 30 grudnia 2013 roku uzgodniono SIWZ na projekt techniczny zadania;
P0069
− wykonano zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej;
„Plac zabaw dla dzieci – − 8 stycznia 2014 roku przesłano do Wydziału Zamówień Publicznych do zaopiniowania treść wniosku o
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowę;
Małe Smulsko”
− do końca stycznia 2014 wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz umowa zostaną przekazane do Wydziału zamówień Publicznych celem
uruchomienia procedury przetargowej.
− 30 grudnia 2013 roku uzgodniono SIWZ na projekt techniczny zadania;
− wystąpiono o warunki przyłączenia oświetlenia do sieci energetycznej;
− wystąpiono do 4 firm o informację cenową na opracowanie projektu technicznego;
W0037
− 8 stycznia 2014 roku przesłano do Wydziału Zamówień Publicznych do zaopiniowania treść wniosku o
„Park Osiedlowy”
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowę;
− do końca stycznia 2014 wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz umowa zostaną przekazane do Wydziału zamówień Publicznych celem
uruchomienia procedury przetargowej.
− 30 grudnia 2013 roku uzgodniono SIWZ na projekt techniczny zadania;
− wykonano zapytania cenowe na opracowanie projektu technicznego;
− w trakcie przygotowań jest umowa i wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych;
W0073
− wystąpiono o warunki przyłączenia do sieci oświetlenia skateparku;
„Skatepark na Widzewie
− 8 stycznia 2014 roku przesłano do Wydziału Zamówień Publicznych do zaopiniowania treść wniosku o
przy Lasku Widzewskim”
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowę;
− do końca stycznia 2014 wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz umowa zostaną przekazane do Wydziału zamówień Publicznych celem
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Jednostka

Numer wniosku
i opis

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
uruchomienia procedury przetargowej.

W0119
„Wiosenne porządki –
usunięcie śmieci z lasów,
łąk i innych terenów
zielonych na Osiedlu
Nowosolna”

Wydział Sportu

− rozpoczęcie procedury przetargowej celem realizacji zadania;
− 23/12/2013 wysłano pismo do Wydziału Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na
przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP;
− zadanie zostało wpisane do Planu Zamówień Publicznych;
− zadanie będzie realizowane w kwietniu i maju 2014.

P0001
„Zakup
i zainstalowanie
na Osiedlu Koziny 25
pojemników na psie
odchody”

−
−
−
−

uzgodniono z Biurem Architekta Miasta model kosza;
ustalono producenta koszy;
wykonano rozeznanie rynkowe oraz oszacowanie zamówienia;
przygotowano opis przedmiotu zamówienia.

B0084
„Montaż koszy z
workami do wyrzucania
odchodów zwierzęcych
na terenach zielonych i
blokowiskach”

−
−
−
−

uzgodniono z Biurem Architekta Miasta model kosza;
ustalono producenta koszy;
wykonano rozeznanie rynkowe oraz oszacowanie zamówienia;
przygotowano opis przedmiotu zamówienia.

G0069
„Trener / instruktor
sportów plażowych”

−
−
−
−

13 grudnia 2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania;
w wyniku procedury konkursowej na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta;
16 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej;
trwają prace nad kolejnym zarządzeniem konkursowym dla zadania.

B0071
„Wyciągamy dzieci z
bramy –
przeciwdziałanie
patologii społecznej
wśród najmłodszych

− 13 grudnia 2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania;
− 16 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej;
− trwają prace nad przygotowaniem umowy dla zadania.
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Jednostka

Wydział
Edukacji

Numer wniosku
i opis
mieszkańców dzielnicy
Bałuty”
G0010
„Rozkwit parku Stawy
Jana”
P0123
„Wymiana band na
lodowisku przy ul.
Popiełuszki”
P0118
„Zakup sztucznej
nawierzchni na
lodowisku przy ul.
Popiełuszki”
P0117
„Rozbudowa zaplecza
socjalnego na lodowisku
przy ul. Popiełuszki”
P0029
„Budowa
ogólnodostępnego boiska
wielofunkcyjnego przy
SP 26 - ul.
Pogonowskiego 33”
P0066
„Zagospodarowanie i
modernizacja dziedzińca
wewnętrznego (patio)
przy SP 6 - ul.
Kusocińskiego 116”
G0020
„Modernizacja i

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku

− uzyskano mapę do celów lokalizacyjnych;
− zlecone zostało opracowanie mapy do celów projektowych;
− trwają prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu objętego zadaniem.
− jednostka jest w trakcie opracowywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, niezbędnego do
ogłoszenia przetargu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
− w toku prac , wypracowane zostało wspólne stanowisko z wnioskodawcą projektu, wskazujące że
zakup nawierzchni powinien nastąpić po zamrożeniu lodowiska i zamontowaniu bandy (projekt
P0123), celem uniknięcia kolizji i błędów w zamówieniu;
− planowany termin zakupu to maj 2014 roku.
− uzyskano mapę do celów lokalizacyjnych;
− zlecone zostało opracowanie mapy do celów projektowych oraz opracowano koncepcję zabudowy,
która wymaga dodatkowych uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną (koniec stycznia 2014);
− po uzgodnieniach z PSP MOSiR wystąpi o wydanie warunków zabudowy.
−
−
−
−

wybrano projektanta i inspektora nadzoru
uzgodniono warunki techniczne z ZWiK oraz Zakładem Energetycznym
złożono wniosek o lokalizacje inwestycji celu publicznego
zlecono opracowanie mapy do celów projektowych i badań geologicznych

− wybrano projektanta i inspektora nadzoru
− do końca lutego gotowa będzie dokumentacja

− wysłano zapytania ofertowe na wybór projektanta i inspektora nadzoru
− przewidywane wykonanie dokumentacji luty-marzec 2014
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Jednostka

Wydział
Kultury

Numer wniosku
i opis
rozbudowa budynku i
bazy sportowej
SP 51 - ul. Ciołkowskiego
11a”
W0131
„Rozbudowa placu zabaw
o sprzęt do zajęć
ruchowych dla dzieci w
PM 206 - ul. Lermontowa
7”
S0011
„Otwarte wielofunkcyjne
boiska dla mieszkańców
przy Zespole Szkół
Gastronomicznych - ul.
Sienkiewicza 88”
P0087
„Remont elewacji i
bramy PM 170 - ul.
Popiełuszki 13a”
P0032
„Remont sali
gimnastycznej XXXIII LO
- ul. Kusocińsiego 116”
G0097
„Sprzęt sportowy”
L0011
„Akademia Koszykówki
Marcina Gortata”
W0007
„Komputeryzacja
biblioteki i zakup książek

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku

− działania rozpoczną się po okresie zimowym - przewidywana realizacja możliwa w okresie
wakacyjnym

−
−
−
−

wybrano projektanta i inspektora nadzoru
przewidywane wykonanie dokumentacji luty-marzec 2014 r.
rozpoczęto prace geodezyjne związane z projektem
wystąpienie o pozwolenie na niezbędną wycinkę drzew

− w trakcie wyboru wykonawcy

− wybrano projektanta i inspektora nadzoru
− do końca lutego gotowa będzie dokumentacja
− dotyczy zakupu sprzętu sportowego dla ZSP 9 w Łodzi, al.. Politechniki 38, który dokonany zostanie w
ramach bieżących wydatków placówki
− przygotowanie umowy, opracowanie harmonogramu zajęć, wybór szkół, w których realizowane będą
zajęcia
− obecnie trwają prace nad przygotowaniem umów na zakup księgozbioru i komputeryzację bibliotek na
Stokach;
− dotacje celowe zostaną przekazane w lutym 2014 roku.
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Jednostka

Numer wniosku
i opis

Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku

do bibliotek na Stokach”

Schronisko dla
zwierząt

L0095
„Poprawa warunków
bytowych zwierząt w
łódzkim schronisku”

− Schronisko przystąpiło do opracowywania dokumentacji zamówień publicznych.
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