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ORYCZNEJ PROPOZYUI ZADANIA 
ELSKIEGO NA 2017 ROK 

fikacyjny zadania, tzw. ID. 

Nazwa kom6rki 

UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zostad wypehiony. JeOli kt6rai pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqSk A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrh organizacyjna Urzedu Miasta Lo&ihiejska jednosth organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleg do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

Organizacja transportu zbiorowego dla mieszkahc6w sqiednich gmin nie naleg do zadati 
wlasnych gminy. 

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

a) TAK b) NIE 

Zadanie jest niezgodne z Ustawq o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z p6h .  
zm.) oraz z Zasadami b u b t u  obywatelskiego w mieScie todzi (4. nr 1 do zarzqdzenia Nr 
2914NIV16 Prezydenta Miasta todzi z dn. 19.02.201 6 r.) 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnyrni Urzqdu Miasta 
todzi/miejskirni jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moSliwoSci realizowania zadania 
(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 Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mohe kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczwyrni tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 



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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publicme 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moke zgodnie z prawem wydatkowd Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala 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 uwagami boprawione kos~ty szacunkoweproszg wpkaf do poniirzej tabeli) 

W powyzszej tabeli zostal podany szacunkowy koszt funkcjonowania linii autobusowej w 
skali roku. Zostala przyjeta trasa autobusu linii 5 1 w relacji pl. Dqbrowskiego - Parzqczewska 
1 Staffa w Zgierzu. Nalezy tutaj zaznaczyk, ze funkcjonowanie linii komunikacyjnych 
wyjezdiajqcych poza granice miasta Lodzi oparte sq o Porozumienia Miqdzygminne, w 
ktorych podzial kosztbw jest ustalany indywidualnie z kaidq strona, porozumienia. Trasa 
zaproponowanej linii przebiega przez terytoria trzech gmin: L6di, Nowosolna i Brzeziny. 
Ponadto zastrzegamy, ze powyzsze koszty zostaly wyliczone w oparciu o stawkq wzkm 
wskazanq w audycie MPK&6di Sp. z o. o. na rok biezqcy. Stawki na rok 2017 nie sq obecnie 
mane. 



. 7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

< 9 a) pozytywna 
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b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 

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

a) Nie 

b) Tak C;akie w wymiarze rocznym?) 
.................................................................................................................. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymogbw 
gospodarnoici: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Zarzqd Dr6g i Transportu rozlicza sie z MPK-Lbdi Sp. z 0.0. na podstawie tzw. 
rekompensaty, czyli ca~o6ciowego rozliczenia uzasadnionych kosztbw zwiqzanych z 
funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego. Na koszty funkcjonowania linii bedq 
mialy tez wpiyw zmiany tras zwiqzane z ewentualnymi remontami, inwestycjami lub innymi 
nieprzewidzianymi zarnkniqciami ulic. W zwiqzku z powyiszym moze wystqpik problem z 
rozliczeniem zadania jako czqici caloiciowej ushgi bgdi moze okazad sie, 2e wydtuienie 
dhgoici tras sprawi, 2e realne koszty kursowania linii bqdq wyzsze niz obecnie szacowane. 

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

b) negatywna 

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

Opinia pozytywna - linia autobusowa kursowalaby w ramach Lokalnego Transportu 
Zbiorowego w Lodzi. 



Numer identyfiiacyjny zadania, tzw. ID. 

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

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

a) PoZYtYwna 

b) negatywna 
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