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''DO BUPZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. Jeili ktdrah pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqBd A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Unedu Miasta Eodzi/miejska jednostka organizacyina) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wtasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzgdu Miasta 
todzilmiejskimi jednostkmi organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowac Brodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym grnina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgtoszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
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 budietowego: 



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisai. do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) Pozvtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoici: 

a) ~ozvtywna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dost~pnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 

Z efektu zadania b ~ d q  korzystak zar6wno uczniowie Zespolu Szk61 Specjalnych jak i dzieci 
wraz z opiekunami potrzebujqce pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. 



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

(w tym opis ewentualnych okoliczno4ci uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) vozvtvwna 

b) negatywna 

Wyposaienie pracowni w sprzqt multimedialny pozwoli w spos6b efektywny i ciekawy 
prowadzik lekcje jqzyka angielskiego. 
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