
ZADANIA 
ROK DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 



b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwala 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 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawione koszty szacunko we prosze wpisak do poniiszej tabeli) 

Nawierzchnie we wszystkich wnioskowanych lokalizacjach pozostajq na gwarancji do konca 
czerwca 2019 roku. Jakakolwiek ingerencja w nawierzchniq spowoduje utratq gwarancji 
udzielonej przez Generalnego Wykonawcq- firm9 Strabag na te obszary. Ponadto Oddzial 
Zarzadzania Ruchem na Drogach Urzqdu Miasta todzi planuje zamontowanie na wszystkich 
wlotach przyul. Piotrkowskiej poduszek berlinskich co wyklucza na dzieh dzisiejszy montak 
pinezek. 

Skladowe czqSci zadania 

Zakup i monk2 pinezek 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) PozYtYwna 
b) neaatywna 

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

Koszty szacunkowe brutto 

50 000,OO zl 

zl 

zl 

z# 

zl 

50 000,OO zt 



8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowato w przysztoici koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) N> 

b) Tak Qakie w wymiarze rocznym?) 
.................................................................................................................. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymogdw 
gospodarnoici: 

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

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnoici: 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Ingerencja w nawierzchniq przebudowywanych ulic w rejonie ul. Piotrkowskiej spowoduje 
utratq udzielonej przez Generalnego Wykonawcq - firmq Strabag, gwarancji na te obszary. 
Ponadto Oddziat Zarzadzania Ruchem na Drogach Urzqdu Miasta todzi planuje 
zamontowanie na wszystkich wlotach przy ul. Piotrkowskiej poduszek berliliskich co 
wyklucza na dzieli dzisiejszy montai pinezek. 
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Czqik B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgtoszonego do budietu obywatelskiego na karcie do gtosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacjq proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 
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Ponadto Oddzial Zarzadzania Ruchem na Drogach Urzqdu Miasta todzi planuje 
zamontowanie na wszystkich wlotach przy ul. Piotrkowskiej poduszek berlinskich co 

................................. wyklucza na dzien dzisiejszy montai pinezek. 
.................................................................................................................. 

W A D  D R ~ G  I ~ N S P O R T U  
90-447 LO& 

ul. Piotrkowsh 175 
(3) ....................................................... 

pieczgi komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Eodzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

03.06. &!6 Lbdi, dnia ............ 

miejskiej jednostki organizacyinej 


