
2 6 -07- 2m BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK \ 
I I - 

--- . LO233 
Nazwa kom6rM 
merytorymej : Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych I 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zosta6 wypelniony. Jeili ktdrai pozycja nie jest miqzana 

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

CzeS6 A 1 Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
i (wypelnia metytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/miejska jednoslka organizacyjna) 
I 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 
I ' 

a) TAK b) NIE 

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

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

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbpania  i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy 

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

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



b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedaz - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

C) nie dotvczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami lpoprawione koszty szacunkowe prosze wpisai. do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalno4ci proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

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



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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 

Realizacja proponowanego zadania moze w przysztoici generowab koszty miqdzy innymi 
biezqcych napraw, ale na etapie wniosku sq one trudne do oszacowania. Jednakze koszty 
generowane po zakonczeniu realizacji zadania ponoszone bqdq przez realizatora zadania 
i jednoczeinie uzytkownika sprzqtu medycznego tj. Stowarzyszenie ,,Lbdzkie Hospicjum dla 
Dzieci" 

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

b) negatywna 

C) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 

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

a) pozvtywna 

b) negatywna 

Zakup sprzqtu medycznego w przedmiotowym zakresie z pewnoiciq przyczyni siq do 
poprawy jakoici zycia osob nieuleczalnie chorych. 

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

Hospicjum zabezpiecza opiekq nad chorymi przez 24 godziny na dobq przez 7 dni 
w tygodniu. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

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

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

b) negatywna 

Wydziai Zdrowia i Spraw Spoiecznych UML w peini popiera propozycjq zadania 
zgioszonego do budzetu obywatelskiego. 

Stowarzyszenie ,,Hospicjum dla Dzieci" sprawujq opiekq nad dzieCmi i dorosiymi 
dotkniqtymi przewlekiymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Hospicjum bylo pienvszym 
oirodkiem w Polsce, kt6re stosowaio wentylacje mechanicznq u dzieci z niewydolnoiciq 
oddechowq w warunkach domowych. Pomoc osobom nieuleczalnie chorym i poprawa jakoici 
ich zycia jest w peini uzasadniona medycznie i spoiecznie. Zakup specjalistycznego sprzqtu 
medycznego niezbqdnego dla pielqgnacji os6b cierpiqcych na diugoterminowq lub 
nieuleczalnq chorobe pozwoli na choC czqiciowq poprawq warunk6w zycia pacjenta i jego 
rodziny. 

Jednoczeinie zaznaczyk nalezy, iz w przypadku wyboru przedmiotowego zadania do 
realizacji, Srodki finansowe zostanq przekazane w formie dotacji dla podmiotu lecmiczego 
w oparciu o art. 1 14 ustawy o dziaialnoici leczniczej. 

pieczqC kombrki organizacyjnej Urzedu Miasra todzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

pieczei i podpis kierownika. 
kombrki organizacyjnej Urzedu Miasta todzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

L6di, dnia 25.07.201 6 roku 


