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' ~ ~ R Y T O R Y C Z N E J  PROPOZYUI ZADANIA 
U OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zostat wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest zwipana 

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

Czqik A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(ivypeinia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta todzilmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy 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 C;eili taki ma odniesienie do 
lokulizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoici realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Lodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

nie dotvczv 

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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 



podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eo&i albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotvczv 

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

b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisaC do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

SkIadowe czqici zadania 

Samoch6d do przewozu os6b niepehosprawnych 

LL$CZNIE: 

b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

80.000 zl 

zl 

zl 

zl 

zl 

80.000 zl 

c) nie dotvczv 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................ 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowaio w przyszloici koszty (np, utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

Koszty miipane z utrzymaniem i eksploatacjq samochodu (ubezpieczenie, paliwo, 
pneglqdy, naprawy i.t.p), ktdre naleiy uwzglqdnid w budiecie Domu. 

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

a) powtywna 

b) negatywna 



c) nie dotyczy 
................................................................................ 
................................................................................. 

.................................................................................. 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

kontekScie ustawowych 

Zgodnie z ustawq o pomocy spo1ecznej do zadan Miasta naleiy romdj  infrastruktury 
domdw pomocy spolecznej w zwiqzku z powyiszym proponowane zadanie wywiera 
pozytywne skutki w zakresie gospodarnoSci i celowo8ci. 

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

Samochdd bedzie sluiyl do pnewozu niepelnosprawnych intelektualnie i fizycznie 
dzieci, bedqcych mieszkancami Domu Pomocy Spolecznej, na konsultacje medyczne, do 
poradni specjalistycznych oraz w innych przypadkach iyciowych. 



Numer identyfikacyjny nndania, tzw. ID. 1 LO140 

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

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemozliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne magi  istotne dla moiIiwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytvwna 

b) negatywna 

Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej pozytywnie rekomenduje, zgloszone do realizacji 
w ramach budietu obywatelskiego 2017, zadanie polegajqce na zakupie samochodu 
sluiqcego do pnewozu niepelnosprawnych intelektualnie dzieci i mlodzieiy, 
mieszkahc6w Domu Pomocy Spolecznej mieszczqcego siq przy ul Sierakowskiego 65 
w todzi. 
Zgodnie z 9 5 ust. 1 pkt. 2 a i pkt. 3 b, e i g rozponqdzenia Ministra Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom6w pomocy spolecznej - dom 
pomocy spolecznej pr6cz podstawowych uslug bytowych iwiadczy rbwniei uslugi 
opiekuhcze polegajqce na udzielaniu pomocy w zalatwianiu spraw osobistych oraz 
wspomagajqce, polegajqce m.in. na podnoszeniu sprawnoici i aktywizowaniu 
mieszkancbw, stymulowaniu nawiipywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu 
z rodzinq i spolecznoiciq lokalnq. 
Zakup nowego samochodu umoiliwi dowoienie podopiecznych na konsultacje lekarskie 
w poradniach specjalistycznych, jak r6wniei ich uczestniczenie w imprezach 
integracyjnych organizowanych przez inne plac6wki. 
Proponowana inwestycja pozytywnie wplynie na wizerunek Domu oraz podwyiszy 
standard iwiadczonych w nim uslug. 

....................................................... 
pieczgi komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta t o h i /  

miejskiej jednostki organizacyjnej 

........... 
komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta to&V 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

L6di, dnia 12.05.2016r. 


