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

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

Czqi6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta Eodzi/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 komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
WydziaIem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowat 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 ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowat Srodki vubliczne 
na to zadanie - 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. leren jest przeznaczony nu sprzedaz - zostaia 
podjeta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi) 

c) nie dotyczy 

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



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagarni (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnogci proponowanego zadania: 

Skladowe c@ci zadania 

LqCZNIE: 

b) negatywna - 

Koszty szacunkowe brutto 

119 600 z1 

c) nie dotyczv 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przysz4oSci koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.) : 

a) Nie 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekgcie wymog6w 
gospodarnoSci : 

a) pozvtyna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekgcie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnogci: 

a) u o z ~ a  

b) negatywna 

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

Z efektiiw realizacji zadania korzystad beds\ uczniowie lddzkich szkhl. 



Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do gtosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Realizacja zadania pozwoli na przeprowadzenie zajqC tanecznych, a tym samym wplynie 
rozwijanie zainteresowah i prohocjq aktywnych firm spqdzania czasu wolnego. Z uwagi na 
warunki realizacji projektu - jakie okreilil wnioskodawca w emailu z dnia 24 maja 2016 r. - 
miejscem wl&ci&$n do realizacji moke staC sip Palac Mlodzieiy lub inna plac6wka pracy 
pozaszkolnej dysponujqca salami do prob tanecznych. 
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