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Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

N m a  kom6rki 

w t 1  

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest m i v a n a  

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

Cz@i A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytotyczna komdrka organizaqjna Urzgdu Miasta Lo&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadari 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 (jeili taki ma odniesienie do 
Iokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 

Dla terenu objqtego wnioskiem, nie ma obowiqzujqcego miejscowego planu 
zagospodarowania pnestnennego, teren nie jest takie objqty uchwalq o przystqpieniu 
do sponqdzenia miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta Lodzi/miejskirni 
jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania (np. z Biurem 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta Eodzi, Miejshq 
Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, Wydziaiem Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi); dotyczy 
sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowad z innyrni zadaniami lub inwestycjami 
miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem UML 
wskazal zastrzeienia w Ewidencji Nieruchomoici, z uwagi na prowadzone postepowanie 
w sprawie spnedaiy dzialek: 25516 oraz n r  273 (ulice spokojnal Siostnana). Ponadto 
udzielil informacji, i e  dzialka nr  27716 (ul. Zacna) zostala wlrjczona w skiad terenu, 
na kt6rym projektowana jest baza transportowa na potneby j 

Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Depart 
Majqtkiem UML poinformowal o trwajqcym postepowaniu s 

stanu prawnego. 

. 



Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju U M t  - opinia 
pozytywna z zaznaczeniem, i e  na etapie koncepcji projekt musi by4 zgodny z prawem 
budowlanym oraz odrqbnymi pnepisami. 

Wydzial Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Romoju UML 
- opinia pozytywna, po warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach 
zabudowy. 

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

a) stanowi teren, na ktbrym gmina moie zgodnie z prawem wvdatkowad Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jestprzeznaczony na sprzedai - zosta!apodjgta 
stosowna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta Miasta 
Lodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

Wobec braku zaloien projektu, dokumentacji technicznej oraz wymaganych pozwolen, 
termin realizacji zadania jest trudny do oszacowania. 

6.  Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwaeami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

Korekty kosztdw szacunkowych zadania dokonalo Biuro ds. Inwestycji w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem UML. Do szczegblowej wyceny pnewidywanych prac 
posluiyly wyjainienia gldwnego Wnioskodawcy z poprzedniej edycji Budietu 
Obywatelskiego oraz zbiorcze koszty realizacji inwestycji pnyjqte ze wskainikbw 
dla obiektbw kubaturowych o podobnej funkcji zamieszczone w ,,Biuletynie Cen 
dla Obiektdw Budowlanych BCO- obiekty kubaturowe". Jednak do prawidlowej wyceny 
kosztdw realizacji zadania niezbqdny jest projekt - dokumentacja techniczna. 



7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) PozYtYwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Wobec braku zaloien dotyczqcych obiektu (wielkoici, standardu), bez opracowanego 
projektu oraz dokumentacji technicznej - niemoiliwa do wydania na tym etapie. 

8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszio5ci koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) L k  Qakie w wymiarze rocznym?) 

Wybudowanie noclegowni bqdzie generowalo w nastqpnych latach dla Miasta wysokie 
koszty miqzane z jej wykonczeniem i adaptacjq, wyposaieniem, utmymaniem 
oraz eksploatacjq. Natomiast w kolejnych latach koszty wynikajqce z bieiqcej realizacji 
zadania (funkcjonowania noclegowni). Na tym etapie opiniowania wniosku, koszty te nie 
s4 moiliwe do oszacowania. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymogow 
gospodarnoici : 

a) pozytywna 

b) negatvwna 
c) nie dotyczy 

Sama realizacja wniosku (wybudowanie noclegowni w stanie surowym), bez poniesienia 
dodatkowych nakladbw finansowych na wykonczenie budynku, jego adaptacjq wraz 
z wyposaieniem oraz bieiqce funkcjonowanie noclegowni prowadzi do naruszenia 
dyscypliny finansbw publicznych. 

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

a) pozytywna 

b) negatvwna 

Funkcjonujqca na terenie Miasta Noclegownia dla bezdomnych mqiczyzn, znajduje siq 
w budynku, ktbry jest w zlym stanie technicznym oraz nie zabezpiecza potneb 
w pnedmiotowym zakresie. W tym konteEcie wybudowanie nowej noclegowni 
z wiqkszq liczbq miejsc noclegowych dla tej kategorii osbb jest celowe i wskazane. 

Jednoczeinie realizacja zadania w ramach budietu obywatelskiego, przy braku gwarancji 
Brodkbw finansowych na dokonczenie wskazanej inwestycji, wyposaienie i uruchomienie 
noclegowni moie prowadzid do naruszenia dyscypliny finansbw publicznych w zakresie 
ustawowych wymogbw dotyczqcych gospodarnoici. 



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

Po zrealizowaniu zadania, wykonczeniu budynku i uruchomieniu noclegowni mogloby 
z niej skorzystab 200 os6b bezdomnych (w tym z niepeinosprawnoSciq) pnebywajqcych 
na terenie Miasta. 



Numer identyfkcyjny zadania, tzw. ID. 

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

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

Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej negatywnie rekomenduje wniosek LO189 
pod nazwq ,,Budowa Noclegowni dla Bezdomnych Mqiczyzn I etap". Mimo, ii nowy 
obiekt znacznie poprawilby infrastrukture placdwek dla os6b bezdomnych, w tym os6b 
z niepelnosprawnoiciq i zabezpieczyl potrzeby Miasta w pnedmiotowym zakresie, majqc 
na uwadze zasady Budietu Obywatelskiego, naleiy wskazaC bardzo wysoki stopien 
ryzyka jego realizacji: 
- na etapie analizy wniosku, nie jest moiliwa netelna (nawet szacunkowa) wycena 
koszt6w budowy noclegowni (1 530 000,OO zl), poniewai podstawq do wlaiciwej jej 
wyceny jest opracowany projekt - dokumentacja techniczna, 
- wobec braku zaloien do projektu, dokumentacji technicznej, pomolenia na budowq, 
realizacja inwestycji w ciqgu roku, z uwzglqdnieniem procedury pnetargowej, moie 
okazaC siq nierealna, 
- nawet w przypadku zakonczenia zaplanowanych prac budowlanych w ciqgu roku, 
istnieje niebezpieczenstwo braku irodkdw w nastqpnych latach na prowadzenie prac 
wykonczeniowych i wyposaienie placbwki, 
- z uwagi na prowadzone postqpowanie w sprawie spnedaiy dzialek: nr  25516 oraz nr  273 
przy ul. Spokojnejl Siostnanej, wskazana pnez  autora lokalizacja, moie stanowiC teren, 
na kt6rym gmina nie bqdzie mogla wydatkowad irodk6w publicznych. 
W miqzku z ostatnim z zagroien autor wniosku romaia l  zmianq lokalizacji zadania na 
ul. Zacnq, dzialka nr  27716 w obrqbie G-43. Jednak jak wynika z informacji udzielonej 
pnez Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
UMt,  t a k e  ta lokalizacja obarczona jest wadq: dzialka zostala zadysponowana - 
wlqczona w sMad terenu, na kt6rym projektowana jest baza transportowa na potneby 
jednostek Miasta. 
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