
UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zostaiS wypaony.  Jdli k t 6 d  pozycja nie jest zwlQzana 

z opiniowanym pnez Pahstwa wnioskiem, prosimy o wpbanie ,nie dotyczy". 

C*d A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypehria merytogczna KombrAa organizacyjna U d u  Miasta ~i~miejskajednostka organkxyjna) 

1. Proponowane zadanie nale&y do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 
2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoki 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gekli taki ma odniesienk do 
lokdizacji proponowanego zadania). 
Przystqpienie do s p o e a  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
c e i  obszaru miasta hxbi pdokonej w rejonie ulic: Fmciszkahskiej, Wojsh Polskiego, 
Widok, h ~ o w e j  i P6bocnej (Uchwda Nr XCIIV1697110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
8 wneinia 201 0 r. 
Nie ujety w harmonogramie na lata 2016 - 2020. 

a) TAK b) NIE 
3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi U&u Miasta 
hdzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycwe mokliwoki realizowmia zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektuay i Rozwoju Urzqdu Miasta 
M, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzidem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomokci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzidem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urqdu 
Miasta EodzQ; dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mo2e kolidowaC z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) 
4. Teren, na Mrym ma by6 zlokalizowane propnowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rvm tmina mob wodnie z Drawem wvdatkowaC 4rodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moke zgodnie z prawem wydatkod iodki 
publicme na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na s p r z e a  - zostda 
podjeta stosowna ucfnuda Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Mimta hdzi)  



c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest mokliwe do realizacji w trakcie jednego roku bwtowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe prosze wpisad do poniiszej tabeli) 

Sldadowe c@ci zadania 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie kdzie generowdo w przyszlogci koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

Koszty szacunkowe brutto 

LACZNIE: 

b) Tak (iakk w wvmiarze rocznvm?) 
5 000,OO zl (konserwacja, koszty energii elekuycznej) 

1 760 000,OO zl 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w konteksicie wymog6w 
gospodarnofici: 

7. Opinia o technicnej wykonalnogci proponowanego zadania: 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowosci realizacji proponowanego zadania w kontek6cie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnogci: 

a) Dozvtvwna 

b) negatywna 
11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnohi zadania w przypadku jego realizacji: 
Proponowana fontanna zostanie zainstalowana na terenie pdokonym w og6lnodostepnym, 
zabytkowym Parku Helen6w. 



CzeS6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) ~ozytvwna 

b) negatywna 

Proponowana we wniosku fontanna, odbudowana wg zalodenia parkowego z XIX w., 
przywr6ci w czqici SwietnoiC zabytkowego Parku Helenbw, wplyme pozytywnie na jakoiC 
powietrza w strefie wielkomiejskiej Lodzi, wzbogaci ofertq turystyczrq o now4 atrakcjq 
na szlaku turystycznym Miasta. 
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