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Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
(wypdnia merytoryczna kombrh organizacyjna Urzgdu Mimta Lo&i/miejska jednostku organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) ILK. b) NIE 

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

a) Xi% b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kombrkami organizacyjnymi Urqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczye mo8liwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architekhrry i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mo8e kolidowd z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskirni dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) ME 

4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rvm pmina moZe z~odnie z prawem wvdatkowad Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moBe zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest moiliwe do realizacji w trakcie jednego roku budkqto 

b) NIE 



6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacasnkowe proszg wpisal. do poniiszej tabeli) 

SMadowe c*i zadania 

1 .) Kompresor, najazdy dla motocykli, zbiornik na olej 

Uwagi: 

Koszty szacunkowe brutto 

18 500,OO zl 

2.) Lawki, stolik, ogrodzenie terenu 

3 .) Wiata, utwardzenie terenu kostkg (40 m2) 

4.) Pqd obsluga kompresora - rocznie 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 
a) pozvtvwna 
b) negatywna 
c) nie dotyczy 

3 000,OO zl 

8 000,OO zl 

300,OO zl 

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

a) Nie 
b) Qakie w wymiarze rocznym?) 

Na naprawy, bieiqce utrzymanie, konserwacjq i amortyzacjq malej infrastruktury i 
innych unqdze6, dostawq prqdu itp. nale2y pneznaczyb w skali roku ok. 3 000,OO zl 
brutto i o t a b  kwotq winny by6 zwiqkszone Srodki na utrzymanie terenbw zieleni 
miejskiej. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w konteucie wymog6w 
gospodamoici: 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 
c) nie dotyczy 

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

a) ~ozvtvwna 
b) negatywna 

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

Obiekt bqdzie og6lnodostqpny dla grupy u2ytkownikbw posiadajqcych pojazdy 
jednoSladowe (motocykle i rowery). 
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T 
a Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 

, zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentualnych okoIicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 

I zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Po odesianiu wniosku przez Dorainq Komisjq ds. Bud2etu Obywatelskiego do ponownego 
rozpatrzenia i ziozeniu wyjdnieri przez Wnioskodawc6w, Zarzqd Zieleni Miejskiej w Eodzi 
pozytywnie opiniuje przedrniotowy wniosek. Przystah dla Srodowiska motocyklowego 
z kompresorem, ekologicznie zabezpieczonyrn pojernnikiem na zukyty olej i stanowiskiem do 
sprawdzania stanu technicmego (najazd) oraz infraslmktuq w postaci lawek, stolika, 
ogrodzenia, wiaty i powierzchni utwardzonej, stworzy rniejsce dla przeglqdu pojazd6w 
dwukoiowych i spotkatl motocyklist6w. 

Zdaniem ZZM szacunkowe koszty winny by6 zwiqkszone co najrnniej o koszt niezhdnej 
dokumentacji projektowej tj. o 5 000,OO zi. Jednak2e Wnioskodawca nie wyrazil zgody na 
jakichkolwiek zmiany w wartoSci zadania. 
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