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cy3ny zadrtnia, tzw. ID. 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli ktdral pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym przez Paiistwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Czq66 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia rnetyloryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta LoaWmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu z a d h  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 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kombrkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkarni organizacyjnymi dotyczqce mozliwo~ci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Ronvoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na ktdrvm gmina moie zgodnie z prawem wdatkowad Srodki 
publiczne na to zadanie 



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

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 @oprawione koszty szacunkowe prosze wpisai do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) @ 



b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?) 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

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

b) negatywna 

c) nie dotyczv 
.................................................................................................................. 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekgcie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Nowe bramy garaiowe zapewniq lepszq szczelnoi6 oraz izolacyjnol6 cieplnq 
pomieszczen garaiu, co wplynie bezpoirednio na poprawq ognewania pomieszczenia 
garaiowego oraz poprawi komfort i czas wyjazdu do akcji ratowniczo-gaSniczej tej 
jednostki OSP. 



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

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtwvna 
b) negatywna 

Zgodnie z rozpoznaniem przeprowadzonym przez pracownik6w WZKiB UML opisanym 
w notatce sluzbowej z dnia 23 maja br. istniejqce bramy garaiowe sq wypaczone i w zwiqzku 
z tym jest znaczne utrudnienie z ich zamkniqciem. W wyniku wystqpujqcych naprqzen czqSC 
szyb popqkala a znaczny stopien skorodowania bram i ich nieszczelnoSci, zgodnie z 
informacjq prezesa OSP Ryszarda Goszczynskiego, powoduje przedostawanie siq wody do 
wnqtrza garaiu. 

URZAD MIAS'I'A LODZI 
DEPARTAMENT PREZY DENTA 

Zarqdzania Kryzysowego 
i 8ezpieczeristwa 

90-447 Mdi, ul. Piotrkowska 175 
till. +48 (42) 638-46-64. fax 638-46-70 

....................................................... 
pieczgC kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta EodzY 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

............ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Mdz, dnia 30 maja 2016 r. 



Lddi, dnia 23 maja 201 6 r. 

Wydziai Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa 
inspektor Marek Par01 
inspektor Marek Mrozowski 

NOTATKA SLUZBOWA 

W dniu 23 maja 2016 r. byliSmy w OSP Wiskitno w Lodzi, ul. Kolurnny 312. W obecnoSci 
Pan Ryszarda Goszczyxiskiego prezesa OSP dokonaliimy ogledzin dwdch bram gara2owych 
i stwierdziliSmy: 
- skorodowania w dolnych czeiciach bram, 

w zwizgku z wypaczeniem bram wyst~pujq trudnoSci z ich zamkni~ciem, 
- czqSk szyb znajdujqcych s i ~  w gornej czqici bram w ndwietlach jest popekana 

wskutek naprqzen wyst~pujqcych podczas zamykania. 
Pan Ryszard Goszczyriski poinformowai nas, ze podczas opaddw deszczu woda przedostaje 
s i ~  do garaiu wskutek nieszczelnoSci bram. 
Oglqdzin bram dokonano w zwizgku ze zgloszeniem propozycji zadania wyrniany bram 
w OSP Wiskitno w ramach zadania do budketu obywatelskiego na 201 7 rok. 
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RAPORT ZOSTAL WYKONANY DLA WEWNETRZNYCH POTRZEB URZEDU MlASTA tODZl 
I NIE MOtE STANOWC PODSTAWY PRAWNEJ W SPRAWACH URZEDOWYCH POZA UMt. 

1 Wfasciciele: 
hl lasno~ci  Udzial Nazwisko i imiq (Nazwa) I Adres 
wtaSciciel . GMlNA MIASTO t 6 D t  
wladajqcy OCHOTNICZA STRIG? POaRNA W WISKITNIE 

woj. l6dzkie 
UL. KOLUMNY 312 
93-642 t 6 D 2  (adres siedziby) 

Dzialka: 
32.2314, W OBR. G-55 
Tekst adresu UL. KOLUMNY 312 
3okument wlasnoSci KW LDI MI001 5542811 

Dzialkah w KW lub dokumencie: 
G-55 dz. 2311 POW. 0,2953 

Obrqb G-55 
Vr dzialki 2314 
Ur jednostki rejestrowej 1061 03-9.0055.G6 
Powierzchnia ewidencyjna 0,2953 
Yr w rejestrze zabytk6w 
3ata wpisu do rej. zabytk6w 
Jwagi obowiazkowe 
Jwagi specjalne 
Jtytki Utytek faktyczny: B Kontur klasyfikacyjny: Pow.(ha): 0,2953 



Michal Witkos - inspektor 
w Wydziale Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa. 

NOTATKA SLUZBOWA 
Niniejszym informujq, ze w dniu 30 maja 2016 r. w rozmowie telefonicznej poinfonnowalem 
Pana Prezesa OSP Wiskitno, ze Wydzial Zarqdzania Kryzysowego i Bezpieczelistwa UML 
zaopiniowal pozytywnie wniosek z budzetu obywatelskiego na wymianq bram garaiowych 
w remizie Ochotniczej S t r w  Pozarnej L6di - Wiskitno, a wypelniona karta analizy 
merytorycznej zostala wyslana do Biura Partycypacji Spolecznej celem dalszego 
procesowania. 

Michal Witkos. 


