
f -KARTA ABJALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI ZADANIA 
OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zosta6 wypelniony. JeLli kthrai pozycja nie jest miqzana 

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

CzgS6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(uypeinia metytoryczna komdrka organizacyina Urzedu Miasta to&i/miejska jednostka organizacyina) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczegolnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ijeili taki ma odniesienie do 
IoMizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkarni organizacyjnymi dotycqce moi!liwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eoaki, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eoaki, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eoaki, 
Wydiiaiern Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktbrych realizacja zadania moBe kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na kt6rym m i n a  moke zgodnie z prawern wydatkowad Srodki vublicne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbrym grnina moie zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskicj w Lodzi albo wydane zarzqdienie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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



b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe prosze wpisak do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnohci proponowanego zadania: 

a) vozvtvwna 

b) negatywna 

Skladowe cz@ci zadania 

LACZNIE: 

c) nie dotyczy 

Koszty szacunkowe brutto 

zl 

54 000 zl 

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

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekhcie wymog6w 
gospodarnoSci : 

a) vozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekhcie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnohci: 

a) vozvtvwna 

b) negatywna 

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

Z efektu zadania bqdq korzystaC uczniowie szkoly, wychowankowie okolicznych plac6wek 
przedszkolnych oraz w ramach wspbtpracy lokalnej, Dom Pomocy Spoiecznej. 



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

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) ~on/tywna 

b) negatywna 

Wyposaienie pracowni w sprzqt multimedialny pozwoli w sposbb efektywny i ciekawy 
prowadzik lekcje jqzyka angielskiego. 
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