
D'O BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Numer identyfiikacyjny zadania, tzw. ID. 

mervtorvcznei : Wydzial Gospodarki Komunalnej 

UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli kt6rai pozycja nie jest zwiqzana 

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

Cz@& A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytolyczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta to&i/miejska jednostku organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleBy do zakresu z a d h  wiasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce moBliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, WydziaIem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodii, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mote kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

brak uwag 

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

a) stanowi teren, na ktorym nmina moie zgodnie z prawem wvdatkowa6 Srodki ~ubliczne 
- 

na to zadanie U R w  MIASTA LODZI 1 De~arlamenl Kornunikacji Spolecznej i ~ d ,  
b) nie stanowi terenu, na ktdrym gmina moie zgodnie z praw @Ifi#&&dyhrofl&PO leCi 

publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 1 0 1 -07- 2016 I 



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 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwanami (poprawione koszty szacunkowe proszq wpisaC do ponizszej tabeli) 

Po konsultacji z wnioskodawcq kwota i zakres zostal zmieniony 

Skladowe czgSci zadania 

Projekt 

Przygotowanie terenu i ogrodzenie 

Zakup i montat urqdzeri zabawowych 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

20 OOOzl 

60 OOOzl 

80 000 zl 

zl 

160 000 zl 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszloici koszty (np, utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) (jakie w wymiarze rocznym?) 

konserwacja po okresie gwarancji 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymog6w 
gospodarnoSci: 

a) pozytrwna 
b) negatywna 

C) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 



a) pozytywna 

b) negatywna 

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

Zgodnie z zalozeniami dostepna dla wszystkich mieszkancow 

Cz@k B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozytywna 
b) negatywna 

Powstanie nowy teren rekreacyjny dla mieszkahcow posiadajqcych psy na Olechowie. 
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