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Numer identyf~kacyjny zadania, tzw. ID. 

Mama kom6rki 
merytorlycznej: I Wydzial Gospodarki Kornunalnej 

I 
UWAGA! 

KaZdy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli ktiira4 pozycja nie jest miqzana 
z opiniowanym przez Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

CzpM A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytovczna kombrka organizacyjna Urzgdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moke kolidowa6 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 ktbwrn amina moze zaodnie z prawem wvdatkowad Srodki publiczne 
na to zadanie 



b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np, teren jest przeznaczony na sprzedaz - zostaia 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w E odZi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (uourawione kosztv szacunkowe prosze w~ i sab  do poniiszei tabeli) 

Ceny ustalone na podstawie obowiqzujqcej umowy z WGK na dostawe i montak koszy na 
psie odchody. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszloici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (iakie w wvmiarze rocznvm?) 
10 szt x 3 1,65 zl netto x 12 mies. + 8% VAT = 4 10 1,84 zl bruttolrok 



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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozytvwna 

b) negatywna 

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



Numer identyfikacyjny zadnnia, tzw. ID. 

CzpLd B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budtetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla rnoiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) Pozvtvwna 

b) negatywna 

Wydzial Gospodarki Komunalnej realizuje usluge rozstawiania koszy ulicznych oraz na psie 
odchody w pasach drogowych i na terenach gminnych. 
W zwiqku z powyzszym wykona usluge w rarnach przedmiotowego zadania zgioszonego 
do budzetu obywatelskiego. 

URZAD MIASTA LODZI 
DEPARTAMENT SPRAW SPOtECZNYCH 
Wydzlaf Gospoderkl Komunalnej 

ul. Piotrkowska 175 . 

9 0 - 4 4 7  t6df  
tel. 42 638 49 12, fax 42 638 49 09 

....................................................... 
pieczed komdrki organizacyjnej Urzedu Miasta Eodzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lodi, dnia 18.05.201 6r. 


