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1 KARTA ANA .IZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI ZADANI ' 2 0 ' 6 ~ ~  B U ~ E T U  OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

?/&. PMpls 
mer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zostaC wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest zwiqzana 

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

soo72ws 

CzqSt A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia metytotyczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadari wjasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

Nazwa kom6rki 
merytorycmej: 

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

a) TAK b) NIE 

Miejski OSrodek P O ~ O C Y  Spolecznej 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Lodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowah z innyrni 
zadaniarni lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowae Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbrym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowah Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotvczv 



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 uwagami @oprawione koszty szacunkowe prosze wpisai do poniiszej tabeli) 

Wskazane pnez  autora wniosku koszty warsztatdw edukacji ekonomicznej i warsztatdw 
kulinarnych (120,OO zl bruttol godz.) po korekcie dokonanej pnez  niego w dniu 
12.05.2016 r. okazaly siq nadal zawyione w pordwnaniu do Brednich stawek 
obowiqzujqcych w innych miastach na terenie Polski (80,OO zl bruttol godz.). W tej 
sytuacji, po szczegdlowej analizie dokonano urealnienia kosztdw przyjmujqc stawki jak 
w tabeli. 

1. Koszty merytoryczne: 
- wynagrodzenie osobowe obstugi Punktu na rok (pelny 
wymiar czasu pracy - umowa cyw.-prawna: kierownik 
magazynu, 2 pracownikdw administracyjno-biurowych, 2 
pracownik6w magazynowych, 
- ubezpieczenie (rzeczowo-magazynowe) na rok - magazyn, 
wyposaienie, towar, osoby w nim pracujqce, 
- wzmacnianie aktywnoici spolecznej beneficjentdw poprzez 
prowadzenie szkolen, akcji spdecznych (w tym zbibek 
iywnoSci), wlqczenie ich w wolontariat s t ab  i akcyjny, 
warsztaty edukacji ekonomicznej (m. in. komu przystuguje 
pomoc spoleczna, ekonomia w iyciu, wolontariat 
doSwiadczeniem w przyszlej pracy) + kulinarne (m.in. 
przyrqdzanie potraw na bazie produkt6w z PO PZ) 80 h x 

- oplaty eksploatacyjne na rok: 12 m-cy x 1000,OO z% (energia 
elektryczna, woda, Scieki, Smieci) + 12 m-cy x 200,OO zl 
(telefon). 

3. Inne koszty: 
- Srodki czystoici, materialy biurowe na rok, 
- doposazenie w sprq t  ICT: laptop z oprogramowaniem, 
okablowaniem, 2 kserokopiarki. 

hqCZNIE: 

2 500,OO zl 
5 000,OO zl 

-- 
170 600,OO zl 

d 



7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczv 

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

a) & 
b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?) 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) p o z ~ t ~ w n a  

b) negatywna 

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

Realizacja projektu polegajqcego na utwoneniu Punktu Wsparcia Spolecznego 
przyczyni sie do kompleksowego wsparcia najbardziej potnebujqcych mieszkanc6w 
zamieszkujqcych Obszar Administracyjny Miasta todzi  - ~rbdmieicie. 
Prowadzenie Punktu lqczyk w sobie bedzie miejsce pnechowywania i dystrybucji 
iywnoici z miejscem, gdzie beneficjenci mogliby skorzystak ze szkoleri edukacyjnych 
z zakresu ekonomii, wolontariatu i tematyki kulinarnej. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 1 S0072ws 'I 
Czqi6 B 

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

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w todzi  pozytywnie rekomenduje wniosek 
S0072WS dotyczqcy prowadzenie Punktu Wsparcia Spolecznego. Doraina pomoc 
oraz wsparcie oferowane pnez  Punkt, kierowane do os6b potnebujqcych 
oraz w trudnej sytuacji iyciowej, przyczyni siq do zaspokojenia ich podstawowych 
potneb bytowych. 

Ponadto realizacja ww. zadania wplynie na poprawq sytuacji iyciowej 
beneficjenthw, miqkszenie szans na ich powr6t do spoleczenstwa oraz poprawq stanu 
psychofizycznego os6b korzystajqcych z pomocy Punktu Wsparcia. Dodatkowo 
promowanie idei wolontariatu wpisuje siq w Strategiq Zintegrowanego Romoju todzi 
2020+". 

Y,42@2# 34,42 632 40 69,4'532 3a 38 
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L6di, dnia 16 maja 20 16 r. 


