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& PROPOZYUI ZADANIA 
i rwan M M S T A ~  6-I Komun~kscji ~ p n ~ r @ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  OBY\;VATELSKIEGO NA 2017 ROK 

I Bluro ds. Partycypacjl Spo(c;r , .  .. . 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zosta6 wypelniony. Je4li ktbrai pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzeSd A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta Eodzi/miejska jednostka 
organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zada6 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 Qeili taki ma odniesienie do lokalizacji 
proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urqdu Miasta Lodzilmiejskimi 
jednostkami organizacyjnymi dotycqce mo8liwoSci realizowania zadania (np. z Biurem Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta Eodzi, Miejskq Pracowniq 
Urbanistycznq w Lodti, Wydziaiem Zbywania i Nabywania Nieruchomodci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodti, Wydzialem Dysponowania Mieniern w 
Departarnencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych 
realizacja zadania moke kolidowa6 z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego 
terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Zadanie - w czeSci dotyczqcej 2lobk6w moie by6 realizowane w budynkach, w kt6rych mieszczq 
siq plac6wki Miejskiego Zespoh hobk6w w Lodzi 

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

a) stanowi teren, na kt6rvm pmina moie z~odnie z prawem wdatkowad Srodki ~ubliczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moke zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki publicme na 
zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia podjgta stosowna uchwaia 
Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 



5. Zadanie jest motliwe do realizacji w trakcie jednego roku budktowego: 

b) NIE 

Zadanie w formie zaproponowanej przez projektodawce moZe by6 realizowane jako pilotat 
przez 1 rok. W przypadku potwierdzenia potrzeby funkcjonowania tlobk6w pracujqcych w 
tr-ybie calodobowym oraz w weekendy naleky jednak przewidzied wprowadzenie tego rodzaju 
uslugi na stale. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwapami (joprawione koszty szacunkowe prosze wpisad do ponizszej tabeli) 

Przedstawione ponitej koszty skalkulowane zostaly pnez Miejski Zesp6l kiobk6w i sq kosztami 
rocznymi 

1. Koszty eksploatacyjne zostaiy oszacowane na podstawie kosztbw za rok 2015 z zaioZ;eniem 
obecnoici oSmiorga dzieci. Kuda  zmiana liczby dzieci bqdzie wymagala zwiqkszenia kosztbw 
eksploatacyjnych. 

2. Roczne koszty osobowe zostaiy obliczone na podstawie faktycznych koszt6w 2 pracownik6w 
Swiadcqcych opiekq nad maksymalnie 16-giem dzieci w k d y m  z 5 tiobk6w - w kosztach 
zostaiy ujqte wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkiem nocnym i za prace w Swieta ($9 4010, 
41 10, 4120). Koszty pracownicze ulegnq miqkszeniu w sytuacji sprawowania opieki nad grupq 
powytej 16-ga dzieci lub 10-ga Cjeteli w grupie bqdzie przynajmniej jedno dziecko w wieku 
ponitej 1 roku). 
Zgodnie z ustawq o opiece nad dzieCmi do lat 3 jeden opiekun mote sprawowaC opieke nad 8 
dzieci, zaS w przypadku pobytu minimum 1 dziecka w wieku ponikj 1 roku nad 5 dzieci. Koszty 
osobowe uwzglqdniajq takbe wynagrodzenia kucharza przygotowujqcego posilki dla dzieci 
w czasie weekendbw. 

Skladowe czeSci zadania 

Roczne koszty bieQce eksploatacyjne dla 5 btobk6w 
Koszty weekend6w: 602,40 zl miesiqcznie 
Koszty w godzinach nocnych: 453.60 zl miesiecznie 
Razem miesiqcznie: 1056,OO zl x 12 miesiqcy = 12 672 zl (rocznie) 

Roczne koszty osobowe dla 5 klobk6w przy 2 opiekunach w kudym 
tlobku 
Koszty weekendowe: 82 354,20 zl miesiqcznie 
Koszty opieki w godzinach nocnych: 29 402.00 zl miesiqcznie 
Razem miesiqcznie: 11 1 756.20 zl x 12 miesiqcy = 1 341,074.40 z4 (rocmie) 

tqCZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

12.672 zi 

1.341.074 21 

zl 

zl 

1 353 746 zl 



c) nie dotyczy 

Zgloszone do Budietu Obywatelskiego na rok 2017 zadanie pn. ,,hobki i przedszkola 
24 godzinne w kaidej dzielnicy" w czeSci dotycqcej tlobk6w z technicznego punktu widzenia 
jest wykonalne. Chodzi tu o udostepnienie istniejqcej infrastruktury, co mokna zrealizowat. 

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

a) Nie 

b) Tak, w szacunkowej wysokoSci wg obecnie obowiqzujqcych cen 1 353 746 zl dla 5 ilobk6w 
(w przyszloSci naleky siq liczyt ze wzrostem koszt6w zar6wno eksploatacji jak i koszt6w 
osobowych) 

Realizacja zadania - opieka kaidej nocy oraz w weekendy pociqgnie za sobq zwigkszone koszty 
eksploatacyjne dotyczqce m.in. wigkszego zukycia energii elektrycznej, wody zimnej, wody 
cieplej, gazu oraz odpad6w i Sciek6w. 

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

a) ~owtVwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Koszty eksploatacji zwigksq koszty biekqce juk dzialajqcych tlobk6w. 

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

a) powtVwna 

b) negatywna 

Biorqc pod uwagg uzasadnienie przedstawione w pkt. 9 realizacja zadania spelnia ustawowe 
wymogi w zakresie gospodarnoSci. 

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

Zaplanowano dostgpnoSC uslugi w 1 tlobku w katdej dzielnicy Lodzi 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID.' "C 

CzeSC B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji zadania zgloszonego 

do budhtu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego zadania oraz 

inne uwagi istotne dla moiliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

Podstawowq potrzebq emocjonalnq dziecka, szczeg6lnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju, 

jest potnebq bezpieczedstwa. Uwahmy, 3,n.dlurtenie godzin pracy tlobk6w o godziny nocnl 

veekendy nie jest zasadne z magi na wiek dzieci. Katde male dziecko musi miet pewnoit, t e  po 

pobycie w tlobku wldci do wlasnego domu, spedzi z rodzicem kilka godzin i zainie we wlasnym 

16tku. Szczeg6lnie w przypadku opieki nad malym dzieckiem nie moina ignorowad jego potneb 

stawiajqc na pierwszym miejscu potrzeby doroslych. 

Trudno jest ocenit zasadnoit umieszczenia dziecka na pore nocnq czy weekend w tlobku. 

Incydentalne korzystanie z tych form opieki uniemotliwia adaptacje dziecka do nowych 

warunk6w i nawiqzanie zdrowych relacji z nowymi osobami. Wydaje siq, i t  bardziej 

sprawdzilaby sie formula ,,nianiW tzn. indywidualnej opiekunki sprawujqcej opieke w miejscu 

zamieszkania dziecka. 

Biorqc pod uwage powyhze, , ' mn+n .@knm~ndr 

4otyczqcej tloblrbw. I 
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