
OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

N m ~ r  ideliliyfibcyjny zadania, tzw. ID. 

L'I UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostak wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest miqzana 

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

Czqit A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia meiytoiyczna kombrka organizaqjna Urzedu Miasta to&i/miejska jednostka organizaqjna) 

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

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania b'b"'' NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Lodzi, 

2~ Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowat z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy 

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

a) stanowi teren, na ktorym gmina moze znodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowat Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczo9 , - , - .  na sprzedaz - - zostala 
podjeta stosowna uchwata Rudy Miejskiej w Eodzi albo j q a n k  zarzqd2ernn"er 
Miasta Eodzi) 1 ? & : c ~ 1 h ~ 5 t ~ a d  i ddrdai@ 

*a * ~ f l r e ~ p ~ M  ~ L . I O W ~ . ~  f 
c) nie dotyczy 

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



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

Uwaga: w tabeli za zgodq wnioskodawcy usuniqto iloSC tablic/pylon6w/szyld6w oraz iloici 
pawilon6w parkowych. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) m o a k i e  w wymiarze rocznym?) 

40 000,OO zi brutto (biekqce naprawy, nadz6r technicmy, usuwanie graffiti itp. ) 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

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

Obiekty bqdq og6lnie dostqpne. 
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e Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

l 

a) powtvwna 

b) negatywna 

Wyeksponowanie wejSC do Parku im. ks. J. Poniatowskiego wraz z budowq pawilon6w w ich 
okolicy podkreili zabytkowy charakter parku oraz poprawi komfort uiytkownik6w parku. 
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CzqM C 
Karta zmian propozycji zadania 

W trakcie analizy propozycji zadania, za z ~ o d a  autora/6w dokonano nastqpujqcych zmian 
(proszg uzupelni~ poniisze punRty wpisujqc, jeJli zajakie taka potrzeba, sformulowania po zmianie): 

1. Tytul zadania 
nie dotyczy 

2. Lokalizacja zadania 
nie dotyczy 

3. Czy zmiana w okregleniu lokalizacji zadania +a na koniecznoSC przypisanie zadania 
do innego jego rodzaju? (np. zmiany lokalizacji z osiedla X nu osiedle Y albo zmiany 
z zadania osiedlowego na ponadosiedlowe; w przypadku takiej zmiany prosimy o pilny 
kontakt z Biurem ds. Partycypacji Spdecznej w Departamencie Komunikucji Spdecznej 
i Zdrowia Urzqdu Miasta Eodzi) 

NIE @rzej& dopkt. 4) 

TAK bod$ nmwp kategorii zadaniapo zrnianie) 

U PONADOSIEDLOWE 
OSIEDLOWE ................................................... 

(nazwa osiedla po zmianie lokalizacji) 

Nie dotyczy 

4. Krbtki opis zadania z jego elementami skladowymi 
nie dotyczy 

5. Lqczne koszty szacunkowe brutto zadania 
nie dotyczy 

6. Inne zmiany w zadaniu (jakie?) 

Zmiany dotycq usuniecia z tabeli - "Szacunkowe koszty brutto zadania" ilobi 
tablic/pylonbw/szyld6w z nazwarni wejSd do parku oraz iloSci pawilonbw parkowych. 
Ze wzglqdu na fakt, Be Park im. ks. J. Poniatowskiego jest obiektem wpisanym do rejestru 
zabytkbw lokalizacja, iloSC oraz ostateczny wizerunek powyzszych elementbw architektury 
zostanie, na etapie opracowywania dokurnentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodniony z 
Wojewbdzkim Konserwatorem Zabytkbw w ramach lqcznych szacunkowych koszt6w 1 025 
000,OO zl brutto. SPECJALISTA 

Lbdi, dnia 28.06.2016 r. ...................................................... 
podpis i pieczgC osoby sporzqakajqcej 


