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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien mstaC wypelniony. Je4li kt6ras pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym pnez PaBstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyczyn. 

CzqM A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wyphia meiytotynna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta to&i/miejsku jednostku organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleq do zakresu zadah wlasnych grniny albo powiatu. 

a) I& b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oeili taki ma odniesienie do 
IokaIizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK 

nie dotvcw 

b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskirni jednostkarni organizacyjnyrni dotyczqce mo2liwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departarnencie Gospodarowania Majqtkiern Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moik kolidowa6 z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

nie dotvczv 

4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina mode zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina mode zgodnie z prawem wydatkowae Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 



podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotvcw 

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 uwaeami Cpoprawione koszly szacunkowe proszq wpisai do ponizszej tabeli) 

ulturalne, zajqcia rekreacyjne, restauracjel posilki, koncerty, 

Zmieniony zostal wymiar czasu pracy streetworker6w z % etatu na % etatu, 
przy jednoczesnym dookreSleniu koszt6w szacunkowych wynagrodzenia wszystkich 
osdb zaplanowanych do zatrudnienia jako koszt6w brutto brutto (uwzglqdniajqcych 
koszty pracownika i pracodawcy). Kwota Iqczna wniosku, nie ulegta zmianie. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) powtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 



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

a) Nie 
b) Tak Qake w wymiarze rocznym?) 

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

a) PozYtYwna 

b) negatywna 

c) nie dotvcw 

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

a) powtvwna 

b) negatywna 

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

Propozycja zadania stanowik bedzie wainy element lokalnego systemu pomocy spdecznej. 

Zadanie jest skierowane do Lodzian, znajdujqcych sie w trudnej sytuacji iyciowej, kt6rej nie 

sq w stanie pokonak, wykorzystujqc wlasne zasoby i mozliwoSci. Realizacja zadania dotyczy 

okresu 10 miesiecy tj. od marca - do grudnia 20 17 r. Wsparciem zostanie objqtych 120 dzieci 

(2 streetworkerow obejmie wsparciem 20 dzieci). 

Planowane do realizacji dzidania, w formie pracy Srodowiskowej oraz terapeutyczno- 

streetworkingowej, wplynq na uzupeinienie wsparcia skierowanego do dzieci i miodziezy 

w ramach ,,Programu Wspierania Rodziny w Lodzi na lata 201 5-2017". Ponadto bqdq 

stanowily kontynuacje i rozszerzenie dzialari realizowanych w 2016 r. w ramach Budzetu 

Obywatelskiego. 



I Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czqi6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozvtwna 

b) negatywna 

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Eodzi pozytywnie rekomenduje zgloszonq 
w ramach Budietu Obywatelskiego 2017 propozycje zadania ,,Wyciqgamy dzieci z bram 
- kontynuacja sprawdzonych dzialan". Realizacja projektu wynika z rozeznanych 
potneb gminy i stanowit! bedzie uzupelnienie zadan z zakresu pomocy spolecznej. 
Ponadto wzbogaci dotychczasowe formy pracy z dziebmi i mlodzieiq realizowane 
w ramach lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastepczej. Podejmowane 
pnez streetworkerhw i innych specjalisthw dzialania bedq mialy pozytywny wplyw 
na zmiane stylu iycia i zachowania mlodych ludzi oraz ksztaltowanie i wzmacnianie 
ich pozytywnych postaw iyciowych m.in. popnez alternatywe do bezpiecznego 
spedzania czasu wolnego i otrzymania fachowej pomocy. 
Zgodnie z wnioskiem zadanie bedzie moglo byt! realizowane w plachwkach wsparcia 
dziennego dzialajqcych na terenie Eodzi (spelniajqcych wymagania w zakresie 
standaryzacji i posiadajqcych zezwolenia na prowadzenie plachwki wsparcia dziennego. 
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pieczqi kombrki organizacyjnej Urzqdu Miasta todzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 
pie&g~ i/podpis kierownika. 

komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta t o h i /  
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