
W ~ T A  ANALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYUI ZADANIA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypetniony. JeSli ktbraf pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@t A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizaqjna Urzgdu Miasta todzilmiejska jednosfka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadan wtasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oes'li taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponow anego zadania) . 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkarni organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi? 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w ktbrych realizacja zadania moze kolidowak z imymi 
zadaniarni lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

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

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjgta stosowna uchwata Rudy Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi) 

c) nie dotvczy 



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 uwa~ami (poprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

Powvzsze koszty zostaly ustalone z Wnioskodawca w procesie negociacii 
i uszcze~6towienia szacunkowych kosztow brutto zadania zawartych w formulanu 
z~loszeniowym propozycii zadania. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytrwna 

b) negatywna 

c) nie dotvcw 

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

a) Nie 
b) Tak ljhkie w wymiarze rocznym?) 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

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

Zadanie doste~ne dla wszvstkich mieszkanc6w Lodzi. 
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Cz@k B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

Zadanie moiliwe do zrealizowania w ciagu - iedne~o - roku budietowe~o. 
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pieczgi komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Eodzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

i podpis kierownika. 


