
KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI ZADANIA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest zwiqzana 

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

Czq.46 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta todzilmiejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lno4ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UeSZi taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komdrkami organizacyjnymi Urzdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkarni organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
WydziaIem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miastu Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

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 



Skladowe cqSci zadania Koszty szacunkowe brutto 

LACZNIE: 20.000,OO zl 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

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

a) Nie 

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

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoici: 

a) PozYtYwna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
nie dotyczy 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Cze06 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniern dotycqca uwzglednienia propozycji 
zadania zg#oszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentuulnych okolicznoici uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zudania oraz inne uwagi istotne dla mo~liwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 

b) negatywna 

Proponowane zadanie nie spelnia kryteriow celowoici oraz gospodarnoici. Zgodnie 
z obowiqujqcymi procedurami, po kaidej edycji budzetu obywatelskiego przeprowadzany 
jest proces ewaluacji, w kt6rym kaidy mieszkaniec moze wyrazik swojq opiniq na temat 
budzetu obywatelskiego i zaproponowak zmiany. Wyniki ewaluacji przekazywane sa, Radzie 
Programowej ds. Budzetu Obywatelskiego, kt6ra nastqpnie przesyla swoje rekomendacje 
zasad budzetu obywatelskiego na nastqpnq edycjq do ostatecznej akceptacji przez Prezydenta 
Miasta Lodzi. Inn3 mozliwoicia, realizacji zadania jest przeprowadzenie konsultacji 
spolecznych w rzeczonej sprawie CjeSli ewentualny wniosek bqdzie spelnial wymogi 
formalne). 
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pieczed i odpis kierownika. 
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