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UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zostaC wypelniony. Je$li kt6rai pozycja nie jest zwiqzana 

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

Cz@ A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta toalzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie ndeky 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 OeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 
lbrak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegol 
.................................................................................................................. 
3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnyrni Urzqdu Miasta 
Eodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mo2liwoSci redizowania zadania 
(itp. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w todzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

b) NIE a) TAK 
....... ..... .nie dotyczy 

4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na ktbryn m i n a  moie znodnie z prawem wydatkowak Srodki vubliczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (itp. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 



5. Zadanie jest mokliwe do realizacji w trakcie jednego roku budzetowego: 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (mprawione bsz tv  szacunbwe prosze wpisak do poniiszei tabeli! 

Do kosztu realizacji zadania dodano: projekt (ten podany w kosztorysie f m y  nie obejmowal wszystkich 
element6w np. ogrodzenia, podloZy, karczowania laewbw, malej architem),  naMr inwestorski, 
karczowanie krzew6w pod inwestycjq, rekultywacja trawnika (630 m2). 

7. Opinia o technicznej wykonalnodci proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowdo w przyszloSci koszty (itp. ufrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Talc (iakie w wyniarze rocznym?) 
Na pmyblizony koszt utrzyrnania be& siq skladaly: koszt wody, koszy pneglqd6w 
(tygodniowych, k w d n y c h  i rocznych) oraz biekqcej konserwacji i usuwania efekt6w 
wandalizmu. Roczny koszt ww. uslug to ok. 20.000 zl. 



9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymogbw 
gospodarnoSci: 

a) PozVtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Skwer im. H. Dubaniewicza jest ogblnodostqpny dla mieszkahcbw przez caly rok. 
t 
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Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemotliwiajqcych realizacjq proponowanego zadania oraz inne uwagi 
istotne dla motliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

Budowa wodnego placu zabaw na Skwerze im. H. Dubaniewicza podniesie standard 
obiektu i wplynie na zwiqkszenie jego atrakcyjnoici. Bylby to pienvszy tego typu obiekt 
w 1odzkim parku. Ponadto obiekt bqdzie shzy4 mieszkaricom nie tylko w upalne lato, ale 
takze zimq - jako lodowisko. 
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