
PROPOZYCII ZADANIA 
DO BUD~ETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostat wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym przez Pahstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 
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Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
4 _ (wypehia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 
" . i  . , , 
, i. 1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadari wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (j'eili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Eodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architehry i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w EodZi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchornoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowaC z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

, .. 
- 1. a) TAK b) NIE 

- Pismo Zanqdu Zieleni Miejskiej nr  ZZM.WZM.ZT.055.57.2016.BW z dn. 09.06.2016 r. 
, Pismo Biura Architekta Miasta z dn. 08.06.2016 r. 

Pismo ZWiK nr TPR2016.435.2016.PR156 z dn. 07.06.2016 r. 

4. Teren, nu ktdrym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kthrym gmina moke zgodnie z prawem wvdatkowad Brodki 
publiczne 
na to zadanie 

w ,  b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawe 

R publiczne na zgtoszone zadanie (np. teren jest przeznacFony 



podjeta stosowna uchwata Raa'y Miejskiej w Eodji albo wydane zarzqdjenie Prezydenta 
Miasta Eodji) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwapami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do ponibzej tabeli) 

I SkIadowe c e e i  zadania I Koszty szacankowe brutto I 
Przebudowa chodnika 

Obramowanie zielenc6w obrzehrni 

1 Nasadzenia kwiat6w i krzew6w - ok. 5sztuk na m2 I 135 000 24 I 

180 000 24 

171 200 24 

Rekultywacja trawnik6w 

Monk? latarni - 36 sztuk 

I Utrzymanie nasadzed i h w 6 w  przez okres ok 4 miesiqcy I 495 000 zl I 

45 000 24 

360 000 24 

I I 

Powyisze ceny zostaly zmodyfikowane w odniesieniu do aktualnych cen na ww. 

Projekt i wykonanie pomnika - ,,Laweczka Heinzla" 

Stacja roweru publicnego - 1 terminal, 15 stojak6w, 10 rower6w 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

-- - 

60 000 zl 

88 560 24 

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

a) Nie 

b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?) 

kosa utrzymania zielehc6~ mnasadzen iami  - (przez okres ok 9 miesiqcy) - 1 113 750 
zl 



koszt utrzyrnania stacji Roweru Publicmego wraz z eksploatacjq rowerdw (9 miesiqcy) - 
35 024 zl 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekdcie wymogdw 
gospodarnoSci: 

a) powtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekgcie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnodci: 

a) ~ozvtywna 

b) negatywna 

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

Zadanie bqdzie og6lnodostqpne dla wszystkich mieszkanc6w miasta. 
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Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji ( .. 

zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania g: 
.+ i 

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

b) negatywna 

Realizacja zadania wpIynie na poprawq bezpieczeistwa i komfortu w sz&eg61no.4ci 
pieszych uiytkownik6w ruchu drogowego oraz podniesie walory estetyczne przestmeni 
publicznej na ulicy poloionej w dzielnicy willowej, sqsiadujqcej z zabytkowym Parkiem 
im. Adama Mickiewicza. 
NadmieniC naleiy, ii w ramach przebudowy promenady istnieje ryzyko naruszenia 
wodociqgu w strefie zjazd6w (istniejqcy wodociqg zlokalizowany jest w zielelicu przy 
jezdni). Wodociqg zostal okreglony przez ZWiK jako sieC w zIym stanie technicznym, 
wymagajqca przebudowy, modernizacja sieci nie zostala iednak w -  .. , . .  uwz&dniona . - 
w planach na najbliiszy rok. 

al. 
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