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Analiza rne~ytcmyczna prapanowanego zadania 
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2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oes'li faki ma odniesienie do 
lo kalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbpania i Nabpania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren. na kt6rvm m i n a  make znodnie z prawem wvdatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Mias fa 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 uwagami @oprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

Skladowe cqSci zadania 

LACZNIE: 

c) nie dotyczy 

Koszty szacunkowe brutto 

755 000 zl 

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

a )  Nie 

b) Qakie w wymiarze rocznym?) w przyszlych budzetach szkoly nalezy uwzglqdnik 
dodatkowe koszty zwiqane z utrzymaniem boiska. Szacunkowa kwota - 2 500 zi rocznie. 

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

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozvtywna 

b) negatywna 

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

Z terenu boiska polozonego na obszarze naleiqcym do szkoly korzystajq przede wszystkim 
uczniowie, ale w czasie po zajqciach lekcyjnych z boiska korzystd bqdq mogli &e 
mieszkdcy osiedla. 



CzqM B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczrjca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozvtwna 

b) negatywna 

Realizacja zadania poprawi stan bezpieczenstwa oraz estetykg szkoly, umozliwi prowadzenie 
atrakcyjnych zajeC sportowych i pozwoli na aktywne spedzanie czasu wolnego. 
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