
YTORYCZNEJ PROPOZYUI ZADANIA 
LSKlEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostat wypehiony. Je4li kt6rai pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym pnez Pa6stwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczyn. 

CzqSC A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Ungdu Miasta EodzL/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego Oeili taki ma odniesienie do 
Iokatizacji proponowanego zadania). 

a)TAK b) NIE 

- .  3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urqdu Miasta 

Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczipe mokliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodii); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mo2e kolidowa6 z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
.... 
< ~ j "  

'.- Uzgodnione pozytywnie z WGK, Oddzidem ds. Ochrony Praw WlasnoSci 
do NieruchomoSci, BAM. 

. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 



a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowad Lrodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
publicline ,na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzeah.2 - zostaia 
po&ta stbsbwna uchwala Rudy Miejskiej w todii  albo wydone zarzqdienie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 
Zmiana zakresu wniosku uzgodniona z wnioskodawc% projekt chodnika na dl. 3km 
z realizacjq okdo 1 krn. 
6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione bsz ty  szacunbwe proszg wpisai do poniiszej tabeli) 

I Skladowe cqlci zadania I Koszty szaeunkowe brutto 

I Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ul. Malowniczej 1 290 000 zl 

I 

Wycena na podstawie kosztbw szacunkowych przyjmowanych przez ZDiT. 

Budowa chodnika na dlugoSci okolo 1 krn 

7. Opinia o technicznej wykonalnosci proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

660 000 zl 

zl 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak Qakie w wymiarze rocznym?) 
Koszty blizej nieokreSlone z w i w e  z bieiqcym utrzymaniem (czystoS6, utrzymanie). 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekgcie wymogbw 
gospodarnoSci: 



a) pozytywna 
b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnoici: 

b) negatywna 
Realizacja zadania wp4ynie na poprawq bezpieczelistwa i komfortu uzytkownikdw pasa 
drogowego korzystajqcych z chodnika. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie ogdlnodostqpne. 



? 
Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

y:- 
- .  

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnieni& p$rtfp~zyeji 
zadania zgloszonego do budBetu obywatelskiego aa karcie do gtwaatanis 

(w tym opis aventualnych okoIicznoSci uniernoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz irrne magi  istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 
b) negatywna 

Rekomendacja dotyczqca propozycji uwzglednienia zadania zg4oszonego do budietu 
obywatelskiego jest pozytywna poniewai spelnia wszystkie kryteria oceny technicznej 
wykonalnoSci i jest mozliwa do wykonania w ciqgu jednego roku budietowego. Realizacja 
zadania wplynie na poprawe bezpieczenstwa pieszych poruszajqcych sie w tym rejonie. 
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