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Nazwa komiirki Miejski OSrodek Pomocy Spot 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli ktora4 pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@k A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia rnerytoryczna korndrka organizacyjna Urzedu Miasta to&i/rniejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadan 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 OeSli taki ma odniesienie do 
lolcalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 

7- ? 
Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci - prowadzone jest postqpowanie przygotowawcze 
w celu wydzielenia i zbycia zachodniej, niezabudowanej czqSci dzialki nr 7115; 
Wydzial Dysponowania Mieniem - wiaScicielem terenu jest Gmina Miasto Lodi. Prowadzone jest 
postqpowanie w sprawie sprzedaiy czqSci niezabudowanej; 
Biuro Architekta Miasta - opinia pozytywna ze wskazaniem, iz na etapie koncepcji projekt musi by6 
zgodny z prawem budowlanym oraz przepisarni odrqbnymi; 
Miejska Pracownia Urbanistyczna - dla dziaiki objqtej zg4oszonym zadaniem nie ma 
obowiqujqcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie podjqto rowniei uchwaiy 

... o przystagieniu do sporzqdzenia planu; 

. % ,  
Wydzial Urbanistyki i Architektury - realizacja zadania bqdzie wymagaia wystqpienia do WUiA z 
wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a nastqpnie o wydanie pozwolenia na budowq. 



% 4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na ktdrvm ~ m i n a  moie z~odnie z Drawem wydatkowad Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaIa 
po&ta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

Pod warunkiem, i e  realizacja zadania rozpocznie siq w I kwartale roku. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe prosze wpisai. do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 

Utwonenie nowej placdwki opiekunczo- wychowawczej bqdzie generowalo 
w nastepnych latach dla Miasta koszty zwiqzane z wyposaieniem placbwki w meble 
i spnety ( jednorazowo ok. 100.000 zl) oraz miqzane z jej utrzymaniem, eksploatacjq 
i koniecznoBciq zatrudnienia personelu (ok 800.000~1 rocznie). 



a) poqtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Naklady finansowe sq niezbqdne, aby plachwka mogla funkcjonowad. W tym zakresie 
naleiy uwzglqdnid cel nadngdny, jakim jest zabezpieczenie miejsc dla dzieci 
oczekujqcych na terenie Lodzi na umieszczenie w plachwkach opiekunczo- 
wychowawczych. 

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

b) negatywna 
Zaproponowane zadanie jest celowe i zgodne z zasadami gospodarnolci. 
Zaadaptowanie nieuiywanego pomieszczenia gospodarczego na placdwkg opiekunczo 
-wychowawczq jest romiqzaniem ekonomicznym i oszczqdnym, pomalajqcym na 
osiqgniecie zaplanowanego celu (miqkszenie liczby miejsc w plachwkach opiekunczo- 
wychowawczych) przy duio mniejszych nakladach finansowych n u  wybudowanie 
obiektu od podstaw. 

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

Po zrealizowaniu zadanie bgdzie sluiylo 14 dzieciom skierowanym pnez  Sqd do 
plac6wki opiekunczo- wychowawczej. 



Czq.46 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca 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) 

b) negatywna 

Zadanie polega na pmebudowie i przeksztalceniu budynku gospodarczego na placbwkq 
opiekunczo- wychowawczq typu socjalizacyjnego. W wyremontowanym budynku 
powstanq pokoje mieszkalne, lazienki oraz wsp6lna przestrzen dla 14 dzieci 
pozbawionych opieki rodzic6w. 
Na terenie Eodzi na umieszczenie w instytucjach pieczy zastepczej oczekuje obecnie 
65 dzieci, wobec kt6rych Sqd wydal oneczenie o umieszczeniu w placbwkach 
opiekunczo - wychowawczych i dla kt6rych brakuje miejsc w ju i  istniejqcych 
plac6wkach. Ponadto ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastepczej naklada na samorzqdy obowiqzek dostosowania do 2020r. plac6wek 
opiekunczo- wychowawczych do zapisanego w niej standardu - m.in. placdwka nie 
moie byd wieksza nii  dla 14 dzieci. Aktualnie na terenie Eodzi funkcjonuje 21 
publicznych plac6wek opiekunczo-wychowawczych, przy czym w 12 z nich liczba dzieci 
przekracza 14. Realizacja zaproponowanego zadania z pewnoiciq mialaby pozytywny 
wplyw na wypelnienie ustawowych wymogdw dotyczqcych standaryzacji plac6wek. 
W przypadku zgloszonego zadania istnieje ryzyko braku irodk6w na wyposaienie oraz 
funkcjonowanie zaadaptowanego obiektu. Uwzgledniajqc jednak wage problemu, jakim 
jest niewystarczajqca liczba miejsc w plac6wkach opiekunczo- wychowawczych na 
terenie Eodzi oraz nakaz dostosowania istniejqcych plac6wek do ustawowych 
standardbw, Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej pozytywnie rekomenduje zgloszone 
zadanie. 
Naleiy zwrdcit uwage, i e  realizacja zadania bedzie wymagala wystqpienia do WUiA 
z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, nastepnie o wydanie 
pomolenia na budowe, a budynek w kt6rym bedzie funkcjonowala plac6wka winien 
stanowid odrebnq nieruchomoid w rozumieniu pmepis6w o wlasnoici lokali. 
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pieczed kombrki organizacyjnej Urzedu Miasta Eodzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lodi, dnia 06.06.2016r. 

mar h =l!r?rza Wagngr .............. / ........ )4 ................,. 
pieczqi i podp s kierownika. 

komdrki organizacyjnej Urzedu Miasta tohi /  
miejskiej jednostki organizacyjnej 


