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

z opiniowanym przez Pa6stwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Cz@6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia metyto~czna kombrka organizacyjna Urzqdu Miasta Eodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacnnymi Urzedu Miasta 
Eodzilmiejskimi jednostkarni organizacyjnyrni dotyczqce motliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architekfuiy i Ronvoju Urzgdu Miasta 
EodZi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wykialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem U q d u  Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departarnencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta to&i); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowac z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcyrni tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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



a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Brodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbrym grnina moie zgodnie z prawem wydatkowak Brodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwah Rudy Miejskiej w Eo&i albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lohi) 

c) nie dotyczy 

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

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

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagarni boprawione koszty szacunkowe proszg wpisak do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnohci proponowanego zadania: 

a) pozytywna 
b) negatywna 

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

Skladowe czqki zadania 

Zmiana tablic bocznych nieelektronicznych 

EACZNIE: 

Koszty szacunkowe brutto 

8 800 zl 

zl 

zl 

zl 

zl 

8 800 zI . & 



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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 

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

a) P o z ~ t ~ w n a  
b) negatywna 

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

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wyrnog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) pozymna 
b) negatywna 

........,........................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

......................................(......................................................).I)................. 

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

Opinia pozytywna - zadanie realizowane byloby w pojazdach lokalnego transportu 
zbiorowego w Lodzi. 



Numer identyfihiyj& kdania, tzw. ID. 

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

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 
b) negatywna 

Realizacja zadania poprawi komfort korzystania z komunikacji miejskiej osobom 
z dysfunkcjami ruchu. 

ZARZqD DROG I TRANSPORTU 
90-447 Lodi 

ul. Piotrkowska 175 
(3) 

pieczed kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Eodzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

DYREKTOR 

........................................ 
pieczed i podpis kierownika. 

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


