
ERYTORYCZNEJ PROPOZYUI ZADANIA 
OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Wydziaf Edukacji 

UWAGA! 
Kstdy punkt powinien zostad wypelniony. Je4li kt6ral pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqBd A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna kombka organizacyjna Urzgdu Mjasta to&i/miejskajedncxetRamis j e d n k  organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnyrn, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jes'li taki ma odniesienie do 
lokdizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kombrkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce moiliwoSci 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 Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziulern Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktbrych realizacja zadania moke kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjarni miejskimi dotyczzgymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na k t 6 m  mina  moke znodnie z prawem wdatkowaC Srodki vublicne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbrym grnina moke zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedd - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest modliwe do realizacji w trakcie jednego roku bu&etowego: 



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do poniiszej tabeli) 

Koszty budowy boiska zostaly urealnione do kwoty niezbqdnej do budowy boiska o 
okreilonych we wniosku pararnetrach. 

Skladowe cztSci zadania 

Kosztorys wnioskodawcy 

Opracowanie dokumentacji boiska i inspektor nadzoru 

Boisko i ogrodzenie 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

314 200 zl 

+ 19 000 zl 

+ 416 200 zl 

750 000 zl 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak (iakie w wymiarze rocznym?)- w przyszlorocznych budzetach szkoly nalezy 
zabezpieczyt kwotq ok. 2 000 zl / rocznie na zapewnienie utrzymania boiska. 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Z boiska w pierwszej kolejnoici korzystat bqdq uczniowie XXIII LO, po godzinach pracy 
szkoly bqdzie moiliwoSC udostqpniania obiektu t a k e  mieszkaiicom osiedla. 



Numer identyfikacyjny zadanfa, tzw. ID. LO036 

Czei6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

Realizacja zadania pozwoli na aktywne, bezpieczne i atrakcyjne spqdzania czasu wolnego 
oraz ciekawe i urozmaicone prowadzenie zajqC kultury fizycznej dla uczniow XXIII LO. 
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