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N m a  komdrki 
merytorycznej: Zarzqd Zieleni Miejskiej 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jdli kt6rai pozycj a nie jest zwiqzana 

z opiniowanym przez Pahstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyczyn. 

Czeii6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(ivypehia merytoryczna hmdrka organizacyjna Urzgdu Miasta toddmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadari wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego Oeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 
A. 

4.-3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
- Eodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycwe mo2,liwoSci realizowania zadania 

(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
NierwchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydjialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktdrych realizacja zadania moBe kolidowa6 z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rvm ~ m i n a  moZe z~odnie z Drawem wvdatkowad irodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowd Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostata 
podjeta stosowna uchwaia Rady Miejskiej w Eodji 
Miasta Eodzi) 

C) nie dotyczy Blurt cis. ~ertycypacl l  Spolecznel 



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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwa~ami (nonrawione kosztv szacunkowe nrosze wnisad do noniiszei tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnofici proponowanego zadania: 

Sktadowe c*i zadania 

Dokumentacja projektowa 

Budowa boiska (o wymiarach 100 x 60 m z nawienchnisl 
naturalnq z trawy z rolki, wyr6wnanq i zdrenowanll, z s i a w  
zabezpieczajqcq przed kretami, ze sp-em: 2 bramkami o 
wymiarach 5 x 2 m, 2 pilkochwytami za bramkami o wysokobi 8 
m, i w6zkiem do malowania linii, z doprowadzeniem pqdu i 
ogwietleniem boiska w formie 2 jupiter6w i 2 tablicami 
informacyjnymi) 

3 stojaki na rowery 

Monitoring z 2 kamerami, ospm$em i Swiatiowodem 
doprowadzonym do budynku S- Poiarnej 

Utnymanie obiektu w 2017 r. 

Rezerwa 10% 

UCZNIE: 

c) nie dotyczy 

8. Czy wykonane zadanie w e  generowdo w przyszlofici kos ii#i#nie, bietqce 

Koszty szacunkowe brutto 

15 000 zl 

300 000 zl 

2 700 zl 

130 000 zl 

5 000 zi 

50 000 zl 

502 700 zl 

naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (iakk w wvmiarze rocznvm?) 

Na przeglqdy uqdzeh  sportowych i ogrodzenia oraz ich ewentualne nap- w ciqgu 
roku naleiy pneznaczyC 5 000 zl brutto. 

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



c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w konteucie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnofici: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i w d a c h  dostepnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 

Zgodnie z informacje Wnioskodawcy przy skiadaniu wniosku zaloiono, i e  obiekt 
w Parku Nad Nerem bedzie administrowany i na bieitqco utrzymywany przez jeden 
z 16dzkich klub6w sportowych. W zamian za to podopieczni tego klubu bqdq mogli 
trenowad na przedmiotowym boisku w wyznaczonych dniach tygodnia w uzgodnieniu 
z Radq Osiedla Nad Nerem, zag w pozostale dni boisko bqdzie og6lnodostepne. Rada 
Osiedla Nad Nerem zaakceptowala wlw spos6b uiytkowania boiska. 

W zalqczeniu: 
- pismo Pani Magdaleny Wi~kowskiej - Wnioskodawcy wniosku ID LO177 z dnia 
02.06.2016 r.; 
- pismo Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy t6dZ Retkinia w sprawie 
uzgodnienia warunk6w uiyczenia boiska w Parku Nad Nerem oraz jego biecego 
utrzymania i uZytkowania z akceptacjq Rady Osiedla Nad Nerem z dnia 17.06.2016 r. 
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Rekomendacja wraz z uzasa n~eniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do gtosowania 

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

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

Renowacja i modernizacja boiska pilkarskiego w Parku nad Nerem w Lodzi oiywi ten obiekt 
zieleni poprzez wzrost atrakcyjnoki oferty skierowanej do mi4ofinik6w sportu, 
w szczeg6lnofici mlodych adept6w pi& noinej i os6b dbajqcych o kultuq fqczuq, zar6wno 
mieszkahc6w osiedla Nad Nerem jak i calego miasta. ,:, *:J QZ,I-.-LW;~ 
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Z A W D  ZlELENl MlEJSKlEJ 
94-303 t6d2, ul. Konstantynowska N O  
tel. 4 2  632-75-79, fax 42 632-92-90 

REGON 101465672, NIP 7272787437 

....................................................... 
pieczed hmdrki organizacyjnej Unedu Miasta Lodzil 

miejskiej jednostki organizacyjnej ; , 

pieczed i podpis kierownika. 
b g l r k i  organizacyjnej Urqdu Mhsta tomi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej , 


