
1. Tytul zadania (do 15 wyrazow) 

Stop zaSmiecaniu lodzi! 
Stop oblepianiu slup6w i rynien ulotkami kredyt6wf 

2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, rodzaj wdasnoSci i nazwq osiedla, do bbrego nalety dana dziafka 
, motna sprawdzit nu mapce dostqpnej przez link nu stronie www.lodzpVbudze~obywatelsKi/2017) 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpira ponitej nanq osiedla) 

(w pnypadku bmku. numy osiedla uzupetnia Biuro ds. Partyypacji 
Spolecznej w Departamencie Komunikacji S ' eczne j  i Zdrowia 

U@u Miasta to&) 
4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skiadowymi, np. ile lawek, ile i jakich 
h e w  ma zostaC uwzgl~ahione (do 60 wyrazow) 

1. Zatrudnienie 3 os& odpowiedzialnych za oczyszczanie miasta z ulotek 
naklejanych na siupy, rynny i inne miejsca wraz z usunieciem sladow po nich 
pozostawionych. 
2. Kampania reklamowa zniechecajqca do korzystania z tych firm, zachecajqca do 
zgiaszania procederu rozlepiania i do oczyszczania miasta z rozwieszonych ulotek. 

&I. Zatrudnienie 3 osob odpowiedzialnych za oczyszczanie miasta z ulotek na 
siupach, rynnach i innych miejscach wraz z usunieciem sladow po nich 
pozostawionych. Osoby te bedq zajmowaiy siq tvlko rozlepianymi ulotkami. 
Zakup ubrania roboczego i przyrzqdow, detergentow oraz farb potrzebnych do 
wykonywania powyzszych czynnosci. 
Mimo zatrudnienia tych osob inne stuiby do obowiqzku ktorych naleiy ich zrywanie 
nadal bedq sie tym zajmowaC. Te 3 osoby sq niejako dodatkowo, by ulotek 
pozbywaC sie jeszcze szybciej oraz by usuwaC take  pozostalosci po zetwanych 

I ulotkach. 

To do kogo nalezy dana rynna nie powinno miec znaczenia - rynny prywatnego 
wlasciciela rowniez oszpecajq miasto. Dlatego urzednicy powinni kontaktowaC sie z 
wiascicielami kamienic by zapytaC czy mogq oczysciC rowniez ich rynny. 
Przydzielenie do tej pracy urzednika ktory bedzie sie rowniez zajmowat 
wyznaczaniem tras, zbieraniem informacji gdzie zostaiy wtasnie rozklejone ulotki i 
sprawdzaniem efektow dziaian osob oczyszczajqcych miasto. 



Moze warto by bylo t e i  wyznaczyc numer alarrnowy oraz adres email na ktory 
mieszkancy mogli by zgtaszac miejsca w ktorych wlasnie rozklejono ulotki. 

2. Kampania reklamowa uswiadamiajqca lodzian o rozlepiania ulotek na miasto, 
pietnujqca firmy tak sie oglaszajqce, zniechqcajqca do zakupow w tych firmach i 
zachqcajqca do oczyszczania miasta (zrywania ulotek) oraz zglaszania 
rozwieszajqcych ulotki. Da siq zrobic na 3-4 roznych plakatach. 
0 miejscach rozwieszenia plakatow niech zdecydujq urzednicy. Oni wiedzq lepiej z 
kim mogq sig dogadak by plakaty zamiesciC bezplatnie. Przykladowe medium: 
tablice citylighty, boki przystankow MPK lub male tabliczki w tramwajach. 

TresC kampanii oczywiscie trzeba zlecic firmie reklamowej w drodze przetargu. 
Przykladowe plakaty mogq przedstawiak: 

2a. Zdjecie slupa upakkanego pozostalosciami po ulotkach i podpis ,,nie pozwol 
degradowak swojego miasta. Zglaszaj rozlepiajqcych ulotki" i numer straiy miejskiej i 
numer alarmowy do urzednika ktory zleci usuniecie ulotek. 
2b. Drugi plakat przedstawiajqcy osobe rozwieszajqcq ulotki i podpis llPomoi 
oczyscic miasto z wandali." .Zglaszaj rozlepianie strazy miejskiej" (zdjqcie 
przedstawia plecy czlowieka by tego statysty nie moina byto rozpoznaC). 
2c. Zdjecie z miejscem ktore jest obklejone ulotkami a pod spodem napis ,,Naprawdg 
chcesz by tak wlasnie wyglqdalo twoje miasto?" lub ,,Powiedz NIE zanieczyszczaniu 
miasta. Zdzieraj ulotki", lub tei: ,,Na pewno chcesz korzystac z uslug firm 
zasmiecajqcych twoje miasto?" (to sq tylko przyktady plakatow!) 

Wyiasnienie do kwoty zatrudnienia (kwotv w przvblizeniu): 
Zarobek pracownika na reke: 1290~4, brutto: 1750~4, koszty pracodawcy (w tym pizypadku 
uizedu miasta): 21 10z4 
21 10 x 12 miesiecy x 3 osoby = 76.000~4 
Premie motywacyjne za dobize wykonanq prace pozwolq na lepszq efektywnosc 
pracownikow. 
14.000 premie I 3 osoby I 12 miesiecy = 3906 - podatek (od premii rowniei placi siq 
podatki). 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 


