
cji Spnlecznej i Zdrowia 

UWAGA! 
Kafdy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest zwiqzana 

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

Czqik A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta LoaWmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadari wiasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
, - todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 

, (np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 

i Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydiiaiem Zbywania i Nabywania 

i NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 

t 
I Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowa6 z innymi 

, zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 
4 

a) TAK b) 

4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na ktdrvm gmina mofe z~odnie z Drawem wvdatkowad Srodki 
publiczne 
na to zadanie 

.t b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki I 
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i publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia , , , . - .  ~ y :  . 
' .  - 

podjgta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

- ' +  
- . . q  

.* 



5. Zadanie jest mokliwe do realizacji w trakcie jednego roku bucketowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwa~ami (uourawione kosztv szacmkowe urosze wuisad do uoniiszei tabeli) 

Kosztorys ma odniesienie szczegblowe w karcie zmian do wniosh. 

Sktadowe cq%ci zadania 

Remont chodnik6w i zjazd6w, o b m Q  i krawqbik6w 

Rekultywacja zieleni i nasadzenia krzew6w wraz utrzymaniem 

drzewa 

Meble miejskie, ~Swietlenie, mala architektura 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

380 000 

200 000 

78 000 

392 000 

1 050 000 zl 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przyszloici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (iakie w wvmiarze rocznvm?) 
Koszty utrzymania in@astruktury pozostanq na obecnym poziomie utrzymania pasa 
drogowego. Koszty utrzymania zieleni szacuje sig nu 50 000 zl w skali roku 

9. Opinia o kosztach eksploatacji propon6~anego zadania w konteucie wymogbw 
gospodarnoici: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w konteucie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i wamnkach dostqpnoici zadania w praypadku jego realizacji: 

Zadanie bgdzie ogblnodostgpne dla wszystkich mieszkahcdw miasta :; 



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

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

' Opinia pozytywna odnosi sic do zmian w zakresie wniosku poczynionych przez 
wnioskodawcq: 

Realizacja zadania poprawi estetykg ulicy Wierzbowej co dodatkowo polepszy wizerunek 
modernizowanego ukladu drdg wokdt dworca Ed& Fabryczna. Przestrzeri remontowanej 
ulicy zwiqkszy dodatkowo komfort osd b pieszych, w tym niepehosprawnych i bezpieczeristwo 
osbb oczekujqcych na przejiciach dla pieszych. 

DYREKTOR 

....................................................... 
pieczgi komhrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Lohi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

............................................ 
pieczgi i podpis kierownika. 

komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta todzi/ 
miejskiej jednostki organizacyinej 
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