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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli ktdrai pozycja nie jest miqzana 

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

Cz966 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoiyczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah 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 G;eili taki ma odniesienie 
do lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta Lodzitmiejskimi 
jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania (np. z Biurem 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Ronvoju Urzqdu Miasta Eodzi, Miejskq 
Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, WydziaIem Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, WydziaIem Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi); dotyczy 
sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi zadaniami lub inwestycjami 
miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK 

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

a) stanowi teren, na ktdrvm gmina moie zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jestprzeznaczony na sprzedai -zostaEapodjgta 
stosowna uchwaIa Rady Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta Miasta 
Lodzi) 

c) nie dotyczy 

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



b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnogci proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przysz1oSci koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak Oakie w wymiarze rocznym ?) 

Niewielkie koszty miqzane ze zuiyciem energii elektrycznej, kt6re pokrywane bed4 
z budietu pneznaczonego na bieiqce utnymanie OBrodka. Wymiar roczny wydatk6w 
trudny do oszacowania. 

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

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozvtywna 

b) negatywna 

Zgodnie z ustawq o pomocy spolecznej do zadan wlasnych gminy o charaktene 
obowiqzkowym naleiy utwonenie i utrzymywanie oBrodka pomocy spolecznej w miqzku 
z powyiszym proponowane zadanie wywiera pozytywne skutki w zakresie gospodarnoBci 
i celowoSci. 



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

Realizacja zadania przyczyni siq do miqkszenia bezpieczenstwa klientdw pomocy 
spolecznej oraz pracownikdw Miejskiego OBrodka Pomocy Spolecznej 
przy ul. Kilinskiego 1021102a w Lodzi. 



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

(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Eodzi pozytywnie rekomenduje zgloszonq 
w ramach Budietu Obywatelskiego 2017 propozycjq zadania pn. ,,Bezpieczny klient". 
Zgodnie z ustawq o pomocy spolecznej do zadan wlasnych gminy o charakterze 
obowiqzkowym naleiy utworzenie i utrzymywanie oSrodka pomocy spolecznej w zwiqzku 
z powyiszym proponowane zadanie wywiera pozytywne skutki w zakresie gospodarnoSci 
i celowoSci. 
Realizacja projektu przyczyni siq do miqkszenia bezpieczenstwa beneficjentbw 
i pracownikbw OSrodka oraz kontroli dostqpu os6b postronnych, poprzez uzyskanie ich 
identyfikacji przy wejiciu. Montai 4 videodomofon6w dotyczy ,,bocznej czqSci budynku" 
przy ul. Kilinskiego 1021102a (tj. parter, I1 piqtro, I11 piqtro i IV piqtro), nie wyposaionej 
w inne zabezpieczenia. 

....................................................... 
piengC komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta todzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 
piec&d i podpis kierownika. 

kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta t o h i /  
miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lbdi, dnia 9 czenvca 20 16 r. 


