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ZADANIA 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jeili kt6ra4 pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym pnez Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 'd 
CzqSd A 

Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
(wypeinia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eo&i/ntiejskajednostkamiejs j e d o t  organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadafi wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego QeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 
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. a) TAK b) NIE 
................................................................................................................. 

1 3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnyrni dotyczqce mokliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Ronvoju Urqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodii, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta todzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innyrni ' I . -.I 
zadaniarni lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. - 7 

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

dstanowi teren, na kt6rym gmina moie z~odnie z Drawem wydatkowat Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina mok  zgodnie z prawem wydatkowae h d k i  
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdjenie Prezydenta 
Miasta Eo&g 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawione koszty szacunkowe proszg wpisai do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wvkonalno~ci nrorronowanego zadania: 

a) ~owtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 



8. Czy wykonane zadanie bqshie generowalo w przyszloici koszty (y. utrzymanie* biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak fiakie w wvrptiarze roc~vm?l 

Biezqce utrzymanie strefy do psiego treningu w proponowanym zadaniu bqdzie generowalo 
koszty w skali roku zwiqzane z jej przeglqdami oraz naprawami wynosqce ok. 1.000~1. 

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

a) - ~ozvtywna . 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Bieqce utrzymanie przyrzqdow do psich Cwiczen opisanych w proponowanym zadaniu 
nie bqdzie generowaio znaczqcych koszt6w. 

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

a) oozvtvwna 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku j ego realizacj i: 

Korzystanie z obiektu, ktorego budowa jest zawarta w zadaniu, bqdzie bezplatna 
i ogolnodostqpna. 






