
KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI ZADANIA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Biuro ds. Partyc 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Je4li kt6ra6 pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@i A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy 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 oes'li taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. -7 Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowaC z innymi 
zadaniarni lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK 

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

c) nie dotvczv 

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 (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do poniiszej tabeli) 



7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) powtvwna 

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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 

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

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodamoSci: 

a) pozytvwna 

b) negatywna 

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



Numer identyfikacgjny zadania, tzw. ID. 

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

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

Zadanie jest niezgodne z obecnie obowiqzujqcymi zasadarni Budzetu Obywatelskiego. Jego 
odniesienie do przyszlych edycji jest niemozliwe, gdyz zasady kaidej nowej edycji BO 
rekomenduje do ostatecznej akceptacji Prezydenta Miasta Lodzi Rada Programowa 
ds. Budzetu Obywatelskiego. Obecnie nie ma wydanych takich rekomendacji a co za tym 
idzie nieznane sq zasady glosowania na zadania zgloszone do Budzetu Obywatelskiego 
w nastepnych edycjach. Propozycja przedloiona we wniosku zostanie przedstawiona Radzie 
Programowej ds. Budzetu Obywatelskiego w celu jej om6wienia. 
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