
KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI ZADANIA

Do BUDZrru oBywATELsKtEGo NA 2oLt RoK

UWAGA!
Katdy punkt powinien zosta6, wypelniony. JeSli kt6ra5 pozycja nie jest zwi4zana

z opiniowanymprzez Pafstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,rnie dotyczy".

Cz96(, A
Analiza merytory czna p roponowanego zadania

(wypelnia merytorycznq kom6rka organizacyjna Urzgdu Miasta tr odzi/mieiska jednostka organizacyjna)

1. Proponowane zadarrie nale?y do zakresu zadanwlasnych gminy albo powiatu.

a) TAK b) NIE

2. Proponowane zadarie jest zgodne z prawem, w tym
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

lokalizacj i pr oponow anego zadania) .

a) TAK b) NrE
/brak miej scowego planu zagospodarowania przestrzennegol

3. Opinie i uzgodnienia z inrrymi kom6rkami organizacyjnymi UrzEdu Miasta
tr-odzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycz1ce moZliwoSci realizowania zadania
(itp. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Ronuoju Urzgdu Miasta
l-odzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w tr odzi, Wydzialem Zblnvania i Nablnvania

Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta l-odzi,

Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu

Miasta tr odzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mo2e kolidowa6 z innymi
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku.

a) TAK b) NrE
......nie dotyczy .......
 .Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie:

nato zadanie

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina mohe zgodnie z prawem wydatkowad Srodki

publiczne na zgLoszone zadanie (itp. teren jest przeznaczony na sprzedaz - zostala
podjgta stosowna uchwala Rady Miejskiej w N,odzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta
Miasta tr odzi)

c) nie dotyczy
5. Zadaniejest mo2liwe do realizacji w trakcie jednego roku budZetowego:

lokalnym,
(iefli taki

a w szczeg6lno6ci
ma odniesienie do
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a) TAK b) NIE

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadanial.

a) bez uwag

b) z uwagami (poprawione koszty szacunkowe proszg wpisat do poniZszei tabeli)

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadama'.

a) Pozytlrlma

b) negatywna

c) nie dotyczy

8. Czy wykonane zadanie bEdzie generowalo w przyszNoSci koszty (itp. utrzymanie, bie2qce

naprawy, itp.):

a) Nie

b\Tak (iakie w wYmiarze rocznYm?)
priybliZony koszt calorocznego ulurzymania placu zabaw'. bieh4ctt naprawa element6w

zabawowych - 1.500 zl

g. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymog6w

gospodarnoSci:

a) Pozvtywna

b) negatywna

c) nie dotyczy

10. Opinia o celowoS ci realizacji proponowanego zadania w k,,rntekScie ustawowychL

wymog6w w zakresie gosPodarnoSci:

a) pozvtvrvna

b) negatytvna

11. Opinia o zakresie i warunkach dostgpnoSci zadaniaw przypadku jego tealizacjt',

Park im. J. Matejki jest og6lnodostgpny dla mieszkaric6w przez caly rc,k.

Skladowe czgSci zadania Kosztv szacunkowe brutto

Dokumentacj a proj ektowo-ko sztorysowa 10.000 zl

Zestaw w sklad kt6rego wchodz4: ziehdlalnia, dwie hu5tawki,

mostek linowy, drabinka, mala Scianka wspinaczka
65.000 zt

r,.{cZNrE: 75.000 zt



CzgS6 B

Rekomendacja wraz z tzzszdnieniem dotycz4ca uwzglgdnienia proporycji
zadaniazgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania

(w tym opis ewentualnych okoliczno6ci uniemozliwiaj4cych realizacjg proponowanego zadania oraz inne uwagi

istotne dla mozliwoSci realizacj i proponowane go zadania)

a) pozyt)ryma

b) negatywna

DoposaZenie placu zabaw w postaci nowego zestawu zabawowe;go przyczynr sig do

uatrakcyjnienia miejsca .vq1poczynku dla dzieci w r62nym wieku i pozwoli ciekawie

i aktywnie spgdzil czas.

Z-ca DYREKTORA

pieczgt kom6rki organizacyinei Urzgdu Miastq tr'odzi/

miej skiei j ednostki organiz acyi nei

L6di., dnia 05.04.2016 r.

pieczgt i podpis kierownika

kom6rki organizacyjnej Urzgdu Miasta tr-odzi/
miej skiej j ednostki organiz acyi nej


