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Numer identyfikacyjny zadania, t m .  ID. 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostat wypelniony. Jegli kt6raB pozycja nie jest zwiqzana 

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

(wypelnia merytoryczna kombka organizaqjna Urzgdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1 8 -07- 2016 
1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wiasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE . . : . ,$ipn ., Q:.&, I.:]. PIpt~i..owsk.a 104 

...;,- zai. ......... podpis ................. 
2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegblno5ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kombrkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce moiliwo6ci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi, 
wdziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktbrych realizacja zadania moie kolidowab z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem UML - 
nieruchomoSC przy ul. SW. Jerzego 12 stanowi wlasnoiC Miasta L6di, a budynek na niej pdozony 
pelni funkcje uzytkowe. Na realizacjq zadania moze zostad. przeznaczony znajdujqcy siq na parterze 
wolny lokal 29U o powierzchni uiytkowej 302,28m2. W celu realizacji zadania konieczne kdzie 
opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie ponvolenia na budowq oraz zmianq sposobu 
uzytkowania lokalu. 

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

a) stanowi teren, na ktdrym emina moie zgodnie z prawe 
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 uchwaEa Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdienie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

Tak, w czqhci dotyczqcej wyremontowania i adaptacji lokalu na potrzeby mieszkan 
chronionych. Nie ma jednak pewnohci czy w 2017 r. uda siq zrealizowat czqhC zadania 
dotyczqcq uruchomienia i prowadzenia mieszkan chronionych, a jeieli tak, to ile 
miesiqcy do konca 2017 r. pozostanie na realizacjq tej czqhci przedsiqwziqcia. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do poniiszej tabeli) 

Szacunkowe koszty iqczne proponowanego zadania zostaly urealnione i miqkszone 
z kwoty 263 500 zl do kwoty 460 000 21. Przy szacowaniu koszt6w realizacji zadania 
uwzglqdniono opiniq Biura Gospodarki Mieszkaniowej oraz przyjqto uruchomienie 
mieszkan chronionych w I1 polowie roku. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pomtYwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) (j'akie w wymiarze rocznym?) 

Utworzenie mieszkan chronionych bqdzie generowalo w nastqpnych latach dla Miasta 
koszty miqzane z utrzymaniem plac6wki i kosztami pracowniczymi (szacunkowo 
ok. 220.000 zi rocznie). 



9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymog6w 
gospodarnoki: 

a) pozytvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Nakiady finansowe na uruchomienie i bieiqcq realizacjq zadania sq niezbqdne, 
aby placdwka mogla funkcjonowat. W tym zakresie naleiy uwzglqdnit cel nadnqdny, 
jakim jest zabezpieczenie miejsc dla osdb bezdomnych w placdwkach prowadzqcych 
dzialania na necz  wychodzenia z bezdomnoici. 

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

a) pozytvwna 

b) negatywna 

Zaproponowane zadanie jest celowe i zgodne z zasadami gospodarnoici. Zaadaptowanie 
nieuiywanego pomieszczenia biurowego na mieszkania chronione jest rozwiqzaniem 
ekonomicznym i oszczqdnym, pozwalajqcym na osiqgniqcie zaplanowanego celu 
(utworzenie mieszkan chronionych dla osdb wychodzqcych z bezdomnosci), przy duio 
mniejszych nakiadach finansowych ni i  wybudowanie obiektu od podstaw. 

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

Przewiduje siq, i e  po zrealizowaniu inwestycji, zadanie bqdzie sluiylo ok. 15 osobom 
wychodzqcym z kryzysu bezdomnoici z zastneieniem, i e  konkretnq iloSC mieszkan 
bqdzie moina wskazat po sponqdzeniu dokumentacji projektowej, kt6ra uwzglqdni 
wszystkie wymogi wynikajqce z warunkdw technicznych wyznaczonych prawem 
budowlanym i ppoi. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

CzqS6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Zadanie polega na wyremontowaniu i pneksztalceniu nieuiytkowanego lokalu 
biurowego przy ul. hw. Jenego 12 na mieszkania chronione pneznaczone dla os6b 
wychodzqcych z bezdomnohci. W wyremontowanej pnestneni  powstanie 5-6 mieszkan 
(skladajqcych siq z pomieszczen mieszkalnych, kuchni, lazienki, toalety oraz pnestneni 
komunikacji wewnqtnnej) dla ok. 15 os6b (przy czym konkretna iloSd mieszkah moie 
zostad wskazana po sponqdzeniu dokumentacji projektowej, kt6ra uwzglqdni wszystkie 
wymogi wynikajqce z warunk6w technicznych wyznaczonych prawem budowlanym 
i ppoi.). Pomieszczenia zostanq wyposaione w niezbqdny spnqt  i meble, a mieszkancy 
plac6wki otrzymajq wsparcie oraz pomoc terapeuty i psychologa. 
W przypadku zgloszonego zadania trudny do okreSlenia jest czas potnebny 
na skompletowanie niezbqdnej dokumentacji i pneprowadzenie remontu 
pomieszczenia. Tym samym trudny jest do okreSlenia termin, w kt6rym osoby 
potnebujqce moglyby w nim zamieszkad. Istnieje t a k e  ryzyko braku Srodk6w 
na prowadzenie mieszkan chronionych w nastqpnych latach. Uwzglqdniajqc jednak 
wartoSd zadania polegajqcego na stwoneniu plac6wki przygotowujqcej osoby 
pozostajqce w kryzysie bezdomnoSci do samodzielnego iycia, Miejski OSrodek Pomocy 
Spolecznej pozytywnie rekomenduje zgloszone zadanie. 
JednoczeSnie naleiy mr6cid uwagq, i e  realizatorem zadania winny by6 dwie jednostki: 
1. Biuro Gospodarki Mieszkaniowej UML w czqSci dotyczqcej realizacji inwestycji 

(m.in. zmiany sposobu uiytkowania czqSci budynku, opracowania dokumentacji 
projektowej, uzyskania pomolenia na budowq), 

2. Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi w czqSci dotyczqcej prowadzenia 
mieszkan chronionych. 

MlEJSKl OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ 
W tODZI 

90-01 2 tM, ul. KitiMoego 10211 02a 
NIP 725-1 0-23-290 

td. 42 632 40 34,42 632 40 69,42 632 39 36 
fax 42 632 41 30 
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piengi komdrki organizacyjnej Urzqdu Miasta todzi/ 

miejskiej jednostki organizacyinej 
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Miejsktego Osr Porn Spoleczne, BA 
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pieczgi i podpis kierownika. 
komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta t o h i /  

miejskiej jednostki organizacyjnej 


