
UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. Jekli kt6rak pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym pnez Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Czgi6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta LoaWmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego C;eSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6wm gmina moBe znodnie z prawem wdatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbrym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

iwe do realizacji w trakcie jednego roku budktowego: 



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisai do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozvtywna 

b) negatywna 

Skladowe cqkci zadania 

LACZNIE: 

c) nie dotyczy 

Koszty szacunkowe brutto 

z# 

940 000 zl 

8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przysztoici koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymog6w 
gospodarnoici: 

a) Pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) p o w t y a  

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 

Z efektu zadania bqdq korzystd ucmiowie szkoly oraz spdecmoSC lokalna. 



E;g&g i 

lbner identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 
i G0135CD 

CzeBC B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zaj@ w ramach wychowania 
fizycnego dzieci i mlodzieiy, organizowanie zawoddw sportowych a t abe  wzbogaci oferte 
spqdzania wolnego czasu dla mieszkaricdw osiedla. 

....................................................... 
pieczei. kombrki organizaqjnej Urzedu Miasta to&i/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lodi, dnia 3 1 maja 20 16 r. 

D Y R E K T O R  
WYDZIALU EDUKACJI 

Urzedu Miasta todzi/ 


