
ty - '3 
g 

1 e r ,+. IIIIIIIIIIIIY IIIIIIIIIY Illll 
RPW/l14143/2016 P 

if 2 Data:2016-05-16 . (-- , , .(. $ 
- 4 I ~ P : o , . ~ ,  I 1, MERYTORYCZN E l  PROPOZYCJf"~AD4Qj1&. fnfg 

! BIUrO  d=. 

F I *  

I 
TU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK -- 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostae wypelniony. JeSli ktdrai pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym pnez  Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". I 
Czqi6 A 

Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadari wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegdlno~ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego G;eSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komdrkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w ktdrych realizacja zadania moze kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na ktdwm gmina moie zgodnie z prawem wvdatkowad Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia 
podjgta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta L odzi) 

c) nie dotyczy 



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

a) zl!i b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwaaami boprawione koszty szacunkowe proszg wpisai. do poniiszej tabeli) 

awek drewnianych, 4 stoly drewniane skladane, markizy 

Skladowe czqsci zadania zostaly przez autora uszczeg6lowione, a koszty szacunkowe 
urealnione i skorygowane z kwoty 148.420 zl na kwotg 129.000 z t  

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym? 

Zrealizowane zadanie moie w przyszloici generowad niewielkie koszty zwiqzane z 
utrzymaniem i naprawami wynikajqcymi z eksploatacji podw6rca i znajdujqcych siq na 
nim mebli i sprzqtu. Koszty te mogq byd finansowane z bieiqcego budietu Domu. 



9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekgcie wyrnogow 
gospodarnoici: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Zgodnie z ustawq o pomocy spotecznej do zadan Miasta naleiy rozwdj infrastruktury 
domdw pomocy spolecznej w zwiqzku z czym proponowane zadanie wywiera pozytywne 
skutki w zakresie gospodarnoSci i celowoSci. 

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

Po wyremontowaniu oraz wyposaieniu w zielen, sprzqty i meble, podwdnec Domu 
Pomocy Spotecznej przy ul. 28 Putku Stnelc6w Kaniowskich 32 bedzie sluiyl pnede 
wszystkim mieszkankom Domu, ale te i  rodzinom i goSciom odwiedzajqcym 
pensjonariuszki. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czq.66 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemoiliwiajqcych realizacjq proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej pozytywnie rekomenduje, zgloszone do realizacji 
w ramach budietu obywatelskiego 2017, zadanie pod n a m q  ,,Zlota jesien w nowej 
pnestrzeni 2-go DPS - nowy podwdnec dla seniordw". 
Projekt polega na modernizacji, wytyczeniu i wyloieniu kostkq brukowq alejek, 
dokonaniu nasadzen zieleni oraz wyposaieniu w spnqty i meble ogrodowe dziedzinca 
Domu Pomocy Spolecznej przy ul 28 Pulku Stnelc6w Kaniowskich 32. W ten sposdb 
powstanie nowa pnestnen do spacerbw, odpoczynku, spotkan i zabaw na Swieiym 
powietnu dla mieszkanek Domu i zapraszanych goSci. Stwonenie zaplecza 
rekreacyjnego umoiliwi organizowanie rdinego rodzaju imprez artystycznych, w 
kt6rych bqdq mogly uczestniczyd t a k e  rodziny pensjonariuszek oraz okoliczni 
mieszkancy. 
Realizacja zadania poprawi estetykq i funkcjonalnokd otoczenia, podniesie standard 
uslug oferowanych przez Dom i w ten spos6b pozytywnie wplynie na wizerunek 
plac6wki. Zagospodarowanie terenu uprzyjemni i uatrakcyjni zajqcia prowadzone na 
necz pensjonariuszek a t a k e  umoiliwi integracjq niepelnosprawnych mieszkanek 
Domu z innymi grupami spolecznymi. 
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