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ALlZY MERYTORYCZNEJ PRO 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest zwiqzana 

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

Czqi6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta to&i/miejskajednostRamiejs j e d n o t  organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalee  do zakresu zadah wiasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

I 3. Opinie i uzgodnienia z innyrni komdrkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
LodziJmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwobci realizowania zadania 

I (np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 

;. Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
' V-4 Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
'hf ,--3 . Miasta Eodzg; dotyczy sytuacji, w ktdrych realizacja zadania moke kolidowad z innyrni 
c* , ,? 5 
.. 6 zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK 

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

a) stanowi teren, na kt6wm pmina moie z~odnie z Drawem wvdatkowad Srodki 
publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6ryrn gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad brodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest p r z e ~ ~ o ~ y ~ n ~ ~ ~ p , ; ? e d a i ~  - zasltala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo,,wjh~rkoMrg&&&#(&&$ta 
Miasta Eodzi) : vo ds. PartycypacJl Spolecznel I 

c) nie dotyczy 

IfIz4''~~ . d t  . ................... podpis ..............., 



5. Zadanie jest mo8liwe do realizacji w trakcie jednego roku bu&etowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwapami boprawione koszty szacunkowe proszg wpisai. do poniiszej tabeli) 

Podana wycena dotyczy jednorazowego zakupu ushrgi dla 10 stacji z 100 rowerami nu olwes 
jednego sezonu rok wraz z obsIugq (9 miesigcyl 

Skladowe cqici zadania 

10 terminali, 150 stojak6w, 100 rower6w 

Obsluga 10 stacji i 100 rower6w przez 9 miesigcy 

' L$CZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoki proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

885 600 zl 

350 240 z4 

1 235 840 1 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przyszioki koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) L k  Oakie w wymiarze rocznym?) 

koszt obslugi 10 stacji i 100 rowerbw przez jeden sezon (9 miesiqcy w roku) wynosi 350 240 
21. Informujemy, 2e zadanie z BO dotyczy finansowania wyi~cnie  na jeden roklsezon. Dalsze 
finansowanie zakupionych stacji wymaga zwiqkszenia kwoty w b u h c i e  miasta (WPF) na 
zadaniu dot. L6dzkiego Roweru Publicznego. , 

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

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekscie ustawowych 
wyrnog6w w zakresie gospodarnosci: 
a) Dozvtvwna 

b) negatywna 
11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przrpadku jego realizacji: 

Zadanie bgdzie ogdlnodostgpne dla wszystkich mieszkaricbw miasta bgdqcych uiytkownikami 
Eddzkiego Roweru Publicznego. 



CzeSk B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obpatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemozliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) ~owtywna 

b) negatywna 

Realizacja wniosku zwigkszy dostgpnoSC miepkaficdw osiedli do rowerbw w ramach systemu 
E RP. 
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