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s Partyc TA~NALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI 

2 9 -06- 201E DO BWETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 
I 

Nazwa kom6rki merytorye2;ne.j: 

UWAGA! 
Katdy punkt powinien zostaC wypelniony. Je4li kt6ra4 pozycja nie jest zwipana 

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

CzqS6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytorynna kombrh organizacyjna Unqdu Miasta to&i/miejsh jednosth organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadari wlasnych gminy albo powiatu. 

a) I& b) NIE 

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

a) b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta todzi/miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania (np. z Biurem Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta Eodzi, Miejskq Pracowniq 
Urbanistycznq w todzi, Vdzialem Zbywania i Nabywania Nieruchomos'ci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, wdzialem Dysponowania Mieniem w 

I I Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych 
realizacja zadania moke kolidowak z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi 
tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) ME 

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

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

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

c) nie dotyczy 



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

a) b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwa~ami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisai. do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Skladowe c e c i  zadania 

Odnowa plaiy 

Toalety dla u2ytkownik6w obiektu 

Ustawienie scenylpodestu wraz z montaiem 4awek i koszy na 
Smieci 

Wiaty rowerowe 

Montai latarni 

LACZNIE: 

c) nie dotyczy 

Koszty szacunkowe brutto 

100 000,OO zl 

240 000,OO z4 

40 000,OO 24 

30 000,OO zl 

100 000,OO z4 

510 000,OO zl 

8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowaio w przyszioSci koszty (np. uwmanie, biezqce 
naprawy, itp.) : 

a) Nie 

b) Oakie w wymiarze rocznym ?) 
Biekqce naprawy i konserwacje ok 3 000 zi rocznie 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Efekty realizacj i zadania bqdq ogolnodost~pne 



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

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

W przypadku realizacji zadania jego efekty bqdq og6lnodostqpne. Wykonanie prac wskazanych we 
wniosku zwiqkszy atrakcyjnoSC obiektu i podniesie standard korzystania z niego. 

piengi. kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Eo&Y 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

E6di, dnia 20.06.2016 r. 


