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ANALIZA MERYTORYCZNA
ZAKRES

KRYTERIUM OCENA

Złożony projekt należy do zakresu zadań własnych gminy albo powiatu TAK

Złożony projekt jest zgodny z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do lokalizacji złożonego projektu)

NIE DOTYCZY

Projekt złożony w ŁBO 2021/2022 jest zgodny z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łodzi §2 ust. 2 pkt. 1-7,
9-11, 13-14 uchwały Nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 1559)

NIE

Projekt możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego §2 ust. 2 pkt. 9 uchwały nr XL/1256/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 1559)

TAK

Inne uwagi:
Projekt nie spełnia następujących kryteriów określonych w Wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 1559): 1. § 2 ust. 2
pkt. 1 kryterium legalności, celowości i gospodarności - zapisy opisu projektu są niespójne z zapisami
kosztorysu, działania skierowane do osób niewidomych realizowane są już przez działające już jednostki -
Bibliotekę Miejską w Łodzi oraz Polski Związek Niewidomych. Okręg łódzki (biblioteka prowadzona przez
Związek). Koszty wskazane we wniosku nie znajdują uzasadnienia w opisie dotyczącym zakresu projektu (np.
cel zakupu dysków twardych). W opinii oceniających wniosek nie odpowiadają także na zdefiniowane potrzeby
osób niepełnosprawnych. 2. § 2 ust. 2 pkt. 2 - nie spełniają kryterium ogólnodostępności - zaplanowane we
wniosku druk spacerownika zakłada jego druk wg indywidualnych oczekiwań, 3. § 2 ust. 2 pkt. 3 - poprzez
wykorzystanie w nazwie projektu danych osobowych; 4. § 2. ust. 2 pkt. 14 - zapisy w części opisowej
wnioskodawca zakłada biblioteki publicznej utworzenie (brak odzwierciedlenia w zapisach kosztorysu) - we
wskazanym zakresie dotyczącym utworzenia nowej instytucji kultury koszty funkcjonowania nowej instytucji w
sposób znaczący przewyższałyby wartość projektu, § 2. ust. 2 pkt. 12 - braku możliwości przeprowadzania w
ramach projektu ankiet. Złożony projekt zarówno w kosztorysie jak i części opisowej zakłada przeprowadzenie
indywidualnych ankiet pomocniczo -informacyjnych.

KOSZTY UTRZYMANIA

Czy wykonany projekt będzie generował w ciągu dwóch lat od ewentualnej realizacji (np. utrzymanie, bieżące naprawy, itp.)
koszty wyższe niż 30% wartości projektu? Jeśli tak, proszę wpisać wysokość przewidywanych kosztów eksploatacji
(zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 12 uchwały Nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia
2021 r. poz. 1559)

Koszty niemożliwe do oszacowania z uwagi na niepełny i chaotyczny opis, który pomimo prób kontaktu z
wnioskodawca nie został doprecyzowany. W przypadku utworzenia nowej instytucji lub dedykowanej filii
Biblioteki Miejskiej koszty jej funkcjonowania, znacznie przewyższałyby wartość projektu.

OPINIE I UZGODNIENIA

Opinie i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi (np. z
Biurem Inżyniera Miasta, Biurem Strategii Miasta, Biurem Architekta Miasta, Biurem ds. Rewitalizacji, Miejską Pracownią
Urbanistyczną, Wydziałem Zbywania i Nabywania Nieruchomości, Wydziałem Dysponowania Mieniem) lub innymi



instytucjami (np. z Policją) dotyczące możliwości realizowania projektu, dotyczy sytuacji, w których realizacja projektu może
kolidować z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczącymi tego terenu lub budynku

Wnioskodawca nie określił lokalizacji projektu. Jako dodatkową lokalizację wskazał siedzibę Okręg łódzki
Polskiego Związku Niewidomych ul. Więckowskiego 13, która prowadzi własną bibliotekę dla osób
niewidomych. Instytucja ta nie jest instytucją miejską. Okręg Łódzki Polskiego Związku Niewidomych ul.
Więckowskiego 13 nie akceptował założeń projektu. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: W sprawie
przeprowadzono konsultacje telefoniczne z prezesem Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki. Z
uzyskanych informacji wynika, iż w siedzibie Okręgu przy ul. Więckowskiego (lokalizacji wskazanej we wniosku,
jako miejsce na utworzenie nowej biblioteki) od początku istnienia związku prowadzona jest biblioteka dla
osób niewidomych i słabowidzących, w pełni zabezpieczająca potrzeby środowiska. Z biblioteki magą korzystać
zarówno osoby należące do stowarzyszenia, jak i osoby niezrzeszone. Z uwagi na powyższe tworzenie kolejnej
biblioteki dla osób z dysfunkcją wzroku jest bezcelowe.

SZACUNKOWE KOSZTY

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. dyski twarde o pamięci w przedziale od 2 do 5 TB, 10
sztuk

5 000.00 zł

2. możliwy druk spacerownika w formie bapierowej (Braille) 200.00 zł

3. możliwe nagrania lektorskie spacerownika lub systemu 2 500.00 zł

4. indywidualna ankieta pomocniczo-informacyjna 50.00 zł

ŁĄCZNIE: 7 750.00 zł

TECHNICZNA MOŻLIWOŚĆ I CELOWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU

Opinia o technicznej wykonalności i celowości realizacji złożonego projektu w tym w kontekście ustawowych wymogów w
zakresie gospodarności.

Realizacja projektu nie spełnia wymogów ustawowych w zakresie gospodarności. Żadna z opiniujących
jednostek i instytucji nie uznała projektu za zasadny.

OPINIA KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ
WRAZ Z UZASADNIENIEM

(w tym opis ewentualnych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego projektu
oraz inne uwagi istotne dla możliwości realizacji złożonego projektu)

OPINIA DLA ZŁOŻONEGO PROJEKTU:

NEGATYWNA
UZASADNIENIE OPINII

Wniosek zaopiniowany negatywnie z uwagi na liczne zastrzeżenia, dotyczące głównie jasności i spójności inicjatywy, a także
jej opisu. Wnioskodawca zatytułował wniosek „Biblioteka dla niewiadomych ….” Nie doprecyzował jednak celu i zakresu
organizacyjnego przedsięwzięcia, np. czy zadanie polegać miałoby na organizacji nowej filii czy doposażeniu istniejących
placówek (np. Biblioteka Miejska w Łodzi lub inna instytucja). Nie odpowiedział również na zaproszenie do złożenia
dodatkowych informacji. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku spotkał się z pracownikami Wydziału Kultury, którzy
omówili aktualnie realizowane przez Bibliotekę Miejską w Łodzi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami (w tym
osoby niewidome, a także przedstawili pozyskane informacje na temat działalności biblioteki dla niewidomych działającej
przy Polskim Związku Niewidomych. Okręg łódzki przy ulicy Więckowskiego 13 (sposób działania, godziny otwarcia, liczba
osób korzystających z oferty). Podobne spotkanie na wniosek Wydziału Kultury odbyło się w Bibliotece Miejskiej. Omawiane w
trakcie spotkań uwagi co do zakresu oraz planowanych działań nie zostały uwzględnione przez Wnioskodawcę.
Zaproponowany kosztorys projektu jest nie jest spójny z częścią opisową wniosku. Z opisu wynika, że autor chciałby
uzupełnić ofertę biblioteki o książki dla osób niewidomych np. audiobooki lub cyfrowe pozycje z audiodyskrypcją, nie
precyzuje jednak w jakiej ilości miałyby być zakupione, a kosztorys nie uwzględnia wartości ich zakupu, nie uwzględnia także
sprzętu na którym publikacje te miałyby być udostępniane. W kosztorysie uwzględnione zostały jedynie dyski twarde o
pamięci w przedziale od 2 do 5 TB, 10 sztuk – nie wskazano celu zakupu. W opisie autor koncentruje się na dość
enigmatycznie scharakteryzowanym projekcie „Spacerownika”, który miałby mieć wersję w alfabecie Braille’a oraz wersję
czytaną. Wniosek nie precyzuje, czy ma być to przewodnik ogólny dla wszystkich zainteresowanych czy pozycja
indywidualizowana. Wnioskodawca nie precyzuje jednak zakresu treści, przeznaczenia (celów) takiej pozycji, tym samym nie
sposób realnie oszacować kosztu jej wydania oraz nakładu prac autorskich i redakcyjnych, zwłaszcza udziału znanych osób
publicznych w realizacji nagrań lektorskich. Z informacji uzyskanych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi wynika, że posiada ona
duży zasób książek mówionych, dostępnych dla osób niewidomych, a ze sprawozdań wynika, że w 2020 dokonano 40704
wypożyczeń tego typu książek. Ponadto, z uwagi na fakt iż nie wszystkie osoby niewidzące i słabo widzące posługują się
alfabetem Braille’a, biblioteka zauważa zwiększone oczekiwanie raczej na książki w formie nagrań oraz książek z dużym
drukiem niż wydawnictwa w tym alfabecie. Oferta tych audiobooków jest systematycznie uzupełniana. W Łodzi ponad to



znajduje się specjalistyczna biblioteka na osób z dysfunkcjami wzroku w siedzibie Łódzkiego Okręgowego Polskiego Związku
Niewidomych. Opis projektu jest niejasny, chaotyczny i niedoprecyzowany, a brak kontaktu z wnioskodawcą uniemożliwia
skorygowanie treści, które budzą najwięcej wątpliwości. Projekt nie spełnia następujących kryteriów określonych w
Wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia
2021 r. poz. 1559): 1. § 2 ust. 2 pkt. 1 kryterium legalności, celowości i gospodarności - zapisy opisu projektu są niespójne z
zapisami kosztorysu, działania skierowane do osób niewidomych realizowane są już przez działające już jednostki - Bibliotekę
Miejską w Łodzi oraz Polski Związek Niewidomych. Okręg łódzki (biblioteka prowadzona przez Związek). Koszty wskazane we
wniosku nie znajdują uzasadnienia w opisie dotyczącym zakresu projektu (np. cel zakupu dysków twardych). W opinii
oceniających wniosek nie odpowiadają także na zdefiniowane potrzeby osób niepełnosprawnych. 2. § 2 ust. 2 pkt. 2 - nie
spełniają kryterium ogólnodostępności - zaplanowane we wniosku druk spacerownika zakłada jego druk wg indywidualnych
oczekiwań, 3. § 2 ust. 2 pkt. 3 - poprzez wykorzystanie w nazwie projektu danych osobowych; 4. § 2. ust. 2 pkt. 14 - zapisy w
części opisowej wnioskodawca zakłada biblioteki publicznej utworzenie (brak odzwierciedlenia w zapisach kosztorysu) - we
wskazanym zakresie dotyczącym utworzenia nowej instytucji kultury koszty funkcjonowania nowej instytucji w sposób
znaczący przewyższałyby wartość projektu.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę analizy:
Wydział Kultury
Szymon Stankiewicz
e-mail: s.stankiewicz@uml.lodz.pl
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