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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest miqzana 

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

a) TAK 

Czqid A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypetnia merytoryczna kombrku organizacyjna Urzqdu Miasta Eodzi/miejsku jednostku 
organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadaii wiasnych gminy albo powiatu. 

b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn 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 komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Ronvoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbpania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moke kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Wydziai Zdrowia i Spraw Spoiecznych UML, w zakresie mozliwoSci realizacji 
proponowanego zadania, zwr6cil siq o opinie do Wydziah Zarzqdzania Kryzysowego i 
Bezpieczenstwa UML, jednak Wydziai ten poinforrnowai, ze nie jest widciwy do zajecia 
stanowiska w sprawie. 



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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina mode zgodnie z prawem wydatkowad Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbrym gmina mo2e zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia 
podjqta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

5. Zadanie jest mo8liwe do realizacji w trakcie jednego roku budzetowego: 

b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a> bez uwag 

b) z uwagami Cpoprawione koszty szacunkowe proszq wpisat. do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnodci proponowanego zadania: 

illsamu 
b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Skladowe cq4ci zadania 

Zakup 80 defibrylatorbw AED, pojemnikbw, instalacja, 
oznaczenia rniejsc informacja oraz instrukcja pierwszej 
pomocy 

Kampania inforrnac yj na popularyzuj qca urniej qtnoSci 
udzielania pierwszej pomocy - m.in.., plakaty w MPK, 
postery miej skie UML, plakaty w szkdach, przychodniach, 
domach pomocy spdecznej i pozostalych jednostkach UML, 
reklama prasowa i radiowa 

LACZNIE: 

Koszty szacunkowe brutto 

80 x 8.000 z l  

40.000~1 

680.000 z1 
, 



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

a) Nie 

b> T a  oakie w wymiarze rocznym?) 

Proponowane zadanie bqdzie w przyszloici generowalo koszty zwizpne z przeglqdami 
technicmymi i wymianq elementow (elektrody, baterie), ponadto ew. naprawy biekqce. Sam 
koszt przeglqd6w i senvisowania sprzqtu jest stosunkowo wysoki - szacunkowy koszt (wg 
ostatniego rozeznania cenowego UML) wynosi ok. 2000-2500 zl na jedno urzqdzenie co 2-3 
lata. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymog6w 
gospodarnoici: 

b) negatywna 

C) nie dotyczy 
1 .................................................................................................................. 

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

91 ~oozvtvwna 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

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

W przypadku realizacji przedmiotowego zadania defibrylatory AED bqdq ogolnodostqpne dla 
wszystkich mieszkahc6w miasta i osdb przyjezdnych w miejscach ukytecmoici publicznej 
nadzorowanych calodobowo: autobusach i trarnwajach MPK, przychodniach, poradniach 
szkolach itp. 



1 Numer identyfiiacyjny zadania, tzw. ID. - 
czq$d B 

Rekomendacja wraz z uzasadnkniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji zadania 
zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

b) negatywna 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spdecznych UML co do zasady pozytywnie opiniuje 
"I, wniosek, z zastrzeieniem, ii defibrylatory powinny bye rozmieszczane wyiqczniekg: 

w miejscach pod stalynr nadzorem. Ponvoli to uniknqb ew. zniszeii sprzgtu, a przede , ' 
wsqystkim uiycia go niezgodnie z przeznaczeniem. Jednoczeinie Wydziai zwraca uwagg na 
stosunkowe wysokie koszty serwisowania defibrylatordw w kolejnych latach. 

Wg ogdlnopolskiej informacji na stronie http://www.ratujzsercem.pl obecnit Lodzi i . ,  
zamontowanych jest 31 defibrylatordw AED, ale tylko 7 jest dostgpnych calo~~bowo, {,L 
pozostale wyiqcznie sq dostgpne dla pracownikdw lub w godzinach pracy danej placdwki P - 
i jeden mobilny. 

Zakup i instalacja w przestrzeni miejskiej defibrylatordw AED z pewnoiciq podnosi : 
poziom bezpieczeiistwa mieszkaiicdw i stanowi poszerzenie systemu sluiqcego udzielaniu " 
pierwszej pomocy, pozwalajqc prqyspiesqyb jej udzielanie w naglych przypadkach. 

Automatyczny defibrylator AED pozwala na udzielenie pierwszej nie tylko przez 
specjalistdw. Ratuje iycie, kiedy wystgpuje nagle zatqymanie krqienia, rytm serca staje sig 
chaotyczny lub zanika. Kaida minuta, w ktdrej serce nie bije zmniejsza szanse przeiycia z 7 
do 10%. I , . .  . r .  . r # .  . . 
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