
KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCll ZADANIA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Numer identyfibacyjny zadania, tzw. ID. 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostak wypelniony. Je4li kt6rrrS pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowsnym pnez Palhstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyqn. 

czqic A 
Analha merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjm Unedu Miasta Eodzi/miqjska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleq do &su axlati wlasnych grniny albo powiatu. 

a) I& b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w saxg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) &% b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kombrkami orgmizacyjnymi Urqdu Miasta 
Lodzifmiejskimi jednostkami orgmizacyjnymi dotyc-e mokliwotki realizowania zadania 
(np. z Biurem Architeha Miasta w Departamencie Architektzwy i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowni~ Urbanistycznq w hdz i ,  Wydzialem Zbywunia i Nabywania 
hrieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqt&em Urzedu Mimta Eodzi, 
Wjl&iaSem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mo* k o l i d o d  z imymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycwcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
- 4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

.. ?,* ; 
& c) nie dotvav 

5. Zadanie jest moiliwe do realizacji w trakcie jednego roku budzetowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

b) z uwa~ami (poprawione koszty szacunkowe proszg wpisak do poniiszej tabeli) 
. .. - 'I 
;h  

' 1- 



Do kosztbw podanvch przez Wnioskodawce doliczono kosztv promocii konkursu. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

c) nie dotvczv 

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

a) & 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymogdw 
gospodarnoSci: 

c) nie dotyczv 

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

a) pozvtvwna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
nie dotvczv 



Numer identyfihcyjny zadania, tzw, : 

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

(MJ tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtwvna 
b) negatywna 

Realizacja zadania pozwoli na uatrakcyjnienie Budietu Obywatelskiego oraz promocje 
samego BO j ak i zadan, kt6re w jego ramach sq realizowane. 
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podpis kierownika. 
Urzedu Miasta t o h i /  


