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Numer idemtyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest miqzana 

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

CzqSk A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

nie dotyczv 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moBliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy 

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

a) stanowi teren, na ktdrvm gmina moze zaodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

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



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

c) nie dotyczy 

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 uwagarni boprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Skladowe czq4ci zadania 

1 .  Zatrudnienie 3 osbb ( 3 razy minimalna krajowa + premie x 12 
miesiqcy ) 

2. Zaopatrzenie pracownik6w w odpowiedni ubi6r i narzqdzia, 
( szpachelki, detergenty, farby itp. ) 

3. Opracowanie, druk i rozwieszanie plakatbw akcji 
uiwiadamiajqcych Lodzian 

LACZNIE: 

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

a ) D  

b) TAK G;akie w wymiarze rocznym?) 

Koszty szacunkowe brutto 

90.000,00~4 

20.000,00 zl 

10.000,00 zl 

120 000,OO zl 

w przyszloici, po okresie gwarancyjnym (ew. naprawy). 

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

a) pozytvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 



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

a) pozflywna 

b) negatywna 

Z uwagi na to, ze dziaiania tego typu mogq a wrqcz powinny przynieik pozytywny efekt 
w postaci czystego Miasta Wydziai Gospodarki Komunalnej UML pozytywnie ocenia 
zgioszony wniosek. 

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

Pozytywny wplyw na odbior Lodzi. Miasto czyste jest odbierane jako bardziej przyjazne, 

w ktorym lepiej siq zyje, pracuje i odpoczywa. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

CzeS.CI B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji zadania 

zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego zadania oraz 

inne uwagi istotne dla moiliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 
b) negatywna 

Z uwagi na to, ze dzialania tego typu mogq a wrqcz powinny przynieSC pozytywny efekt 
w postaci czystego Miasta Wydzial Gospodarki Komunalnej UML pozytywnie ocenia 
zgtoszony wniosek. 

Zastrzekenia budzi spos6b podejgcia do samego przygotowania i wykonania zleconych prac. 
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