
 

 

 

 
Lista pul powiatowych, dla których na mocy § 24 ust. 6 Uchwały Nr IV/56/19  

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego  
głosowania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok  

nie przeprowadza się wraz z zestawieniem pozytywnie zarekomendowanych zadań  
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PULA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 

Lp. TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 
ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

1 

Unihokej po sąsiedzku – 
turniej unihokeja dla dzieci  

i młodzieży z powiatu 
łęczyckiego 

22 478,00 

Turniej unihokeja zostanie zorganizowany w terminie kwiecień- 
listopad. W turnieju weźmie udział 8 zespołów. 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. Turniej będzie świetną okazją do pokazania alternatywnej 
formy spędzania aktywnie czasu. Dzieci i młodzież podczas turnieju 
nauczy się rywalizacji fair play i nawiąże nowe znajomości. 

136 osób 
powiat łęczycki  
i województwo  
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Lp. TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 
ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

2 

Unihokej bawi, uczy  
i wychowuje – 

ogólnodostępne zajęcia  
dla dzieci i młodzieży  
z powiatu łęczyckiego 

35 635,00 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne zajęcia unihokeja. 
Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od 
kwietnia do listopada (łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 
1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości h – maksymalnie 90 h). Uczestnicy 
zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki z hasłem przewodnim 
„Unihokej bawi, uczy i wychowuje”. Zadanie ma na celu aktywizację 
ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli 
wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk). Każdy uczestnik podpisze 
oświadczenie potwierdzające znajomość regulaminu. Podczas zajęć 
uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja, nauczą 
się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 
strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat 
zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. 

Podczas każdych zajęć 
udział będzie mogło 
wziąć maksymalnie  

20 osób. 

mieszkańcy powiatu 
łęczyckiego 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

PULA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO 

Lp. TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 
ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

1 Aktywny senior! 32 600,00 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności wśród osób w wieku +60 
z terenu powiatu wieruszowskiego, a w szczególności gminy 
Wieruszów poprzez udział w zajęciach poprawiających sprawność 
fizyczną i zwiększających wiedzę uczestników. W ramach zadania 
zostaną zorganizowane zajęcia: aquaaerobic, nordic walking  
i taneczne. Uczestnicy wezmą udział w wyjeździe integrująco- 
edukacyjnym, rajdzie rowerowym a także w cyklu 5 spotkań ze 
specjalistami (trycholog, diabetyk, dietetyk, irydolog, zielarz). 
Zakończeniem projektu będzie piknik, podczas którego uczestnicy 
zaprezentują efekty zajęć oraz zintegrują się. Projekt dotyczy zakresu 
rehabilitacji zdrowotnej. Sprzyjać temu będzie otwierany w 2021 roku 
Klub Seniora w Wieruszowie. W ramach projektu przewiduje się: 
koordynację i promocję działań, skoncentrowanych na działalności  
w zakresie rehabilitacji zdrowotnej na rzecz osób po 60 roku życia. 

ok. 100 osób 

Głównie powiat 
wieruszowski – gmina 

Wieruszów. W przypadku 
wyjazdu – teren 

województwa łódzkiego 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 
ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

2 

Łódź wzdłuż i wszerz – 
uczniowie powiatu 

wieruszowskiego poznają 
atrakcje turystyczne 

województwa 

11 300,00 

Zadaniem projektu jest wsparcie procesu dydaktyczno-
wychowawczego realizowanego poza szkołą przez zorganizowanie dla 
uczniów powiatu wieruszowskiego działań edukacyjnych, 
promujących województwo łódzkie jako atrakcyjne turystycznie  
i kulturowo.  
Projekt przewiduje jednodniowy wyjazd do Łodzi integrujący uczniów 
z kilku szkół podstawowych. W ramach zadania zostaną 
zorganizowane zajęcia edukacyjne i konkurs literacko-plastyczny 
promujące lokalne atrakcje turystyczne. Uzupełnieniem tego zadania 
będzie zakup książek do biblioteki. 

200 
Uczniowie gminy 

Wieruszów i powiatu 
wieruszowskiego 

3 Foczki z Radostowa 8 540,00 

Zadanie polega na przeprowadzeniu 6 wyjazdów na basen, podczas 
których odbędzie się 6 godz. kursu pływania oraz 6 godzin 
aquaareobiku dla 30 dorosłych uczestników tj. mieszkańców Gminy 
Czastary w szczególności sołectwa Radostów. Łącznie odbędzie się  
12 godz. zajęć sportowych na basenie.  
Uczestnicy będą mieć zapewnione: wejście na basen, transport, 
ubezpieczenie oraz słodki poczęstunek.  
Cel projektu: nauka podstawowych umiejętności pływania, 
podniesienie aktywności sportowej oraz poprawa  
i korygowanie wad postawy wśród uczestników wyjazdów.  
Zadanie jest odpowiedzią na zidentyfikowany na terenie wiosek  
i Gminy Czastary problem utrudniony dostęp do basenów,  
a w konsekwencji niskiej aktywności sportowej wśród dorosłych 
mieszkańców. 

min. 30 

min. 30 dorosłych 
mieszkańców gminy 

Czastary, w szczególności 
sołectwa Radostów  

(wiosek Radostów Pierwszy  
i Radostów Drugi). 



6 
 

 

Lp. TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 
ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

4 
Radostów z Turystyką  

i Kulturą na Ty 
12 750,00 

Zadanie polega na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki 
turystycznej do stolicy województwa łódzkiego – Łodzi połączonej  
z udziałem w wydarzeniu kulturalnym dla 59 pełnoletnich 
mieszkańców miejscowości: Radostów Pierwszy i Drugi, opcjonalnie 
mieszkańców Gminy Czastary. Celem ogólnym zadania jest promocja 
wizerunku województwa łódzkiego jako atrakcyjnego turystycznie 
oraz zwiększenie poziomu tożsamości regionalnej wśród uczestników 
wycieczki.  
Cele szczegółowe: 
• Zwiększenie wiedzy na temat historii i atrakcji turystycznych Łodzi; 
• Aktywizacja na rzecz uprawiania turystyki na terenie województwa. 
Zadanie jest odpowiedzią na zidentyfikowany na terenie problem 
niskiego poziomu tożsamości regionalnej mieszkańców oraz problem 
utrudnionego dostępu do takich form krzewienia kultury jak: teatr, 
opera, itp., a w konsekwencji w niewystarczającym stopniu 
korzystanie z oferty turystycznej i kulturalnej województwa łódzkiego. 

59 os. 

Pełnoletni mieszkańcy 
miejscowości: Radostów 

Pierwszy i Drugi, 
opcjonalnie (w przypadku 

wolnych miejsc) pełnoletni 
mieszkańcy gminy Czastary. 
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PULA POWIATU MIASTA SKIERNIEWICE 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 
ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

1 

Biblioteka pod chmurką – 
cyfrowe centrum nauki  
i kreatywnej zabawy dla 

mieszkańców Skierniewic 

40 000,00 

Celem zadania jest utworzenie cyfrowego centrum nauki i kreatywnej 
zabawy w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach, zwiększenie 
dostępności do dóbr kultury oraz wzmocnienie tożsamości 
regionalnej mieszkańców. W ramach projektu zostaną zakupione 
książki, audiobooki, ebooki z dostępem do najnowszej literatury 
pięknej, gry i zabawy dydaktyczne, roboty edukacyjne do nauki 
kodowania. Zostanie stworzona mobilna przestrzeń wyposażona  
w e-czytniki, urządzenia multimedialne, stolik szachowy, siedziska  
i ławki, w której mieszkańcy będą mieli możliwość swobodnego 
spędzania czasu z książką, poznawania świata literatury, nauki, kultury 
i sztuki. Wzbogaceniem pracowni będą gry, zabawy i roboty 
edukacyjne, które posłużą do rozwijania kreatywności, pamięci, 
refleksu i myślenia logicznego oraz będą sprzyjać integracji. W ramach 
zadania biblioteka zapewni dostęp do różnorodnych form czytania 
seniorom, osobom z różnymi dysfunkcjami oraz młodemu pokoleniu. 

10 000 
Obszar ogólnodostępny  

dla mieszkańców powiatu 
miasto Skierniewice 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 
ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

2 
Bezpiecznie nad wodą – 

zajęcia edukacyjno-
szkoleniowe 

39 418,00 

Głównymi celami programu „Bezpiecznie nad wodą – zajęcia 
edukacyjno-szkoleniowe” przeznaczonego dla dzieci 5-6-letnich oraz 
dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży jest kształtowanie właściwych 
zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie. 
Program przedstawi dzieciom w wieku przedszkolnym w zabawny  
i ciekawy sposób wszystkie kwestie związane z bezpiecznym 
wypoczynkiem nad wodą. Zajęcia zostaną przeprowadzone  
w przedszkolach, na pływalniach, nad zbiornikami wodnymi na 
kąpieliskach. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież będą 
uczestniczyć w zajęciach o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym 
z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, unikania zagrożeń 
i udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwania się sprzętem 
wykorzystywanym do ratownictwa.      

340 osób 

Zadanie „Bezpiecznie  
nad wodą – zajęcia 

edukacyjno-szkoleniowe” 
obejmie swym 

oddziaływaniem  
powiat m. Skierniewice. 

 
 
 


