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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeBli kt6raB pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqS6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(nypeinia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta toa'zi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadaii wlasnych grniny 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). - - -- 
t a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkarni organizacyjnymi dotyczqe mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Ronvoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbywania i Nabpania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowa6 z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

4. Teren, na ktorym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 
R~~ MIA ST^ EL' 

a) stanowi teren. na k t 6 m  gm e ina mote zgodnie z ~rawem d,& m b i i c z n e  
na to zadanie / Blurt ds,  par 



b) nie stanowi terenu, na ktbrym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwaia Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe prosze wpisai do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Skladowe czeici zadania 
OSwietlenie 
Agregat prqdowy 
Wynajem stdbw, krzesel, przewbz 
NagloSnienie 
Materialy informacyjne (ulotki, plakaty) 
Wystqp gwiazdy 
Ochrona 

EACZNIE 

a) Pozvtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Szacunkowe koszty brutto 
10.000 zl 
2.000 zl 
4.000 zl 
20.000 zl 
2.000 zl 
35.000 zl 
7.000 zl 

80.000 zl 

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

a) Nie 

b) Tak (jake w wymiarze rocznym?) 



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

b) negatywna 

c) nie dotyczv 
.................................................................................................................. 

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

a) Pozvtvwna 

b) negatywna 

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

W Lodzi 23 procent mieszkahc6w stanowiq osoby, kt6re skonczyly 60 lat. Przewidywalna 
liczba os6b, kt6re wezmq udzial w ,,Pikniku dla senior6w" wynosi 25 000 os6b. Udzial w 
pikniku jest nieodplatny, co w polqczeniu z towarzyszqcymi mu atrakcjami moze zachqciC do 
udzialu cale rodziny i dodatkowo moze przyczynik siq do integracji miqdzypokoleniowej. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 1 Lo2 I I 
CzqSt B 

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne magi  istotne dla mozliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtpma 

b) negatywna 

Wydziai Zdrowia i Spraw Spdecznych UML popiera propozycjq zadania zgioszonego do 
budietu obywatelskiego. 

W Lodzi 200 tys. mieszkaricow stanowiq osoby, kt6re ukoficzyiy 60 lat. Statystyki ukazujg 
iB L6di jest najstarszym regionem w kraju. UML popiera wszelkie inicjatywy, kt6re majqna 
celu zachqcenie os6b 60+ do podejmowania aktywnego stylu iycia, poszerzania wiedzy, 
rozwijania pasji i czynnego udziaiu w zyciu miasta. 
Celem ,,Pikniku dla Senior6wW jest zaprezentowanie wielkiego potencjalu spdecznego os6b 
w c h o d ~ y c h  w kolejne dekady iycia, a takie tych wszystkich, kt6rzy w bliskiej lub dalszej 
przyszloSci zetknq siq z wyzwaniami starzenia. Powyzsza inicjatywa stwarza kolejnq okazjq 
do promowania pozytywnego wizerunku senior6w. 

'r : <;EN? 
KOMUNIKA 1 =, -. lE,I I ZDROWlA 
Wplzisl Zo 7.r o!ecz~ych 
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pieczed kombrki organizacyjnej Urzedu Miasta h&i/ 
miejskiej jeahostki organizacyjnej 

............ L6di, dnia 

pieczed i podpis kierownih. 
kombrki organizacyjnej Urzedu Miasta Eodd 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


