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TU OBYWATELS 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli ktbraS pozycja nie jest miqzana 

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

CzqE A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eo&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadan wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

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

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kombrkami organizacyjnymi Urzedu Miasta Lodzilmiejskirni 
jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania (np. z Biurem Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Romoju Urzedu Miasta Eodzi, Miejskq Pracowniq 
Urbanistycznq w Lodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania Nieruchomos'ci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, Wydzialem Dysponowania Mieniem w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych 
realizacja zadania moze kolidowak z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi 
tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

&stanowi teren, na ktorvm nmina moze zaodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 



b) nie stmowi terenu, na kt6ryrn gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedaz - zostala podjgta 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 (poorawione koszty szacunkowe oroszq w~isai.  do oonizszei tabeli) 

Po weryfikacji szacunkowych kosztbw budowy boiska z zapleczem szatniowym nalezalo zwiekszyC 
szacunki dotyczqce wykonania ogwietlenia boiska z przylqczem energetycznym z kwoty 64000,OO 
zl. do 150000,OO zl. oraz wykonania projektu i zapewnienia nadzoru inwestorskiego z kwoty 
36000,OO zl. do 56000,OO zl. Zmian dokonano na podstawie doSwiadczen dotyczqcych budowy 
boiska.pelnowymiarowego z oiwietleniem przy ul.Minerskiej 9 w Lodzi. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowdo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (iakie w wvmiarze roczn ym?) 
biekqce utrzymanie boiska - 8000,00z!, przeglqdy techniczne obiektu - 2000,00zl., koszty zuzycia 
wody i energii elektrycznej (ogrzewanie elektryczne + oSwietlenie boiska) - 750000,00zl, pozostale 
koszty (wynagrodzenie pracownikow, ochrona, utrzymanie czystoSci)- 95000,OO zl. 



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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
Funkcjonowanie obiektu bqdzie generowak znaczne koszty w zakresie jego biezqcego utrzymania. 
Istota budzetu obywatelskiego wskazuje na to, iz wybudowany w ramach jego edycji, w tym 
wypadku obiekt sportowy, bqdzie bezplatnie uiytkowany przez mieszkaric6w. Wskazana sytuacja 
spowoduje, iz w przyszloSci obiekt nie bqdzie m6gl by6 przeznaczony do wynajmu lub dzieriawy 
pod komercyjnq dziaialnoSC, wiqc na Miasto spadnie cdy ciqzar utrzyrnania tego obiektu. 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych wymogdw w 
zakresie gospodarnoSci: 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Budowa boiska pilkarskiego wraz z zapleczem szatniowym bqdzie wykorzystywana przez 
wszystkich mieszkahcom Lodzi, a w szczeg6lnoSci przez zorganizowane, piikarskie grupy szkolne. 

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

CzqS6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgl.oszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 



ewentualnych okolicznoici uniemozliwiajqcych realizacjg proponowanego 
inne uwagi istotne dla mozliwoici realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Realizacja zadania wplynie na poszerzenie bazy sportowej Miasta Lodzi w zakresie piikarskiego 
szkolenia dzieci i miodziezy z iodzkich szk6i. Budowa pe~nowymiarowego boiska urnozliwi 
r6wniez organizowanie rozgrywek i turniej6w piiki noinej zgodnie z wymaganiami PZPN. 
Naleky jednak zaznaczyC, iz koszty funkcjonowania obiektu w razie realizacji zadania bed4 
znaczne i w caiogci pokrywane przez Miasto. Z uwagi na to, ik obiekt ten nie bqdzie realizowai 
przychodbw, poniewai bqdzie do dyspozycji mieszkaiic6w nieodpiatnie konieczne bedzie 
zaplanowanie i wygospodarowanie dodatkowych Srodk6w na jego utrzymanie. 

....................................................... 
pieczpd komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Lohi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

zadania oraz 


