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Wydzial Kultury 

UWAGA! 
Kaidv  punkt powinien zostat wypelniony. Jeili ktdrai pozycja nie jest zwiqzana 

x o pin io\\stnj~rn pmez Pahstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Cz@d A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(nypeinia rnetytoryczna korndrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy 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 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeJli taki ma odniesienie do 

< P*" 
i lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnyrni Urqdu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moBliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departarnencie Architektury i Ronvoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiern Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowaC z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
4. Teren, na ktorym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowab Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
puhliczne na zgfoszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzeda - zostala 
p o ~ l j ~ ~ / ( /  .</oso\~~nn r/chl.r~ala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Pre~denta 
Miasta Eodzi) 

Pt;&, C) nie dotvczv 



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

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

7. Opinia o technicznej wykonalnobci proponowanego zadania: 

Skladowe c@ci zadania 

Wynagrodzenie dla prelegentbw (w tym zwrot koszt6w przejazdu) 

Koszty zwiqzane z przygotowaniem material6w dydaktycznych 

Koszty zwiqame z promocja na terenie Lodzi -plakaty, ulotki, 
rollupy itp 

LACZNIE: 

a) ~ozvtvwna 
b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

4.500 zl 

6.500 zl 

7.000 zl 

zl 

zl 

18.000 zl 

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

a) Nie 

b) Tak t'j'akie w wymiarze rocznym?) 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowodci realizacji proponowanego zadania w kontekdcie ustawowych 
wyrnog6w w zakresie gospodarnobci: 

a) ~ozvtwvna 
b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnobci zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie ma na celu poszerzenie wiedzy mieszkaricow naszego Miasta. 



Czq66 I3 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budketu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opts ewentualnych okoticznoici uniemo;tliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytvwna 

b) negatywna 

Rekomendacja pozytywna. Do realizacji ww projektu stosownym bgdzie skorwtanie 

z wielu irddei historycznych w celu opracowania iprzekazania optymalnej dawki wiedzy dla 

mieszkaricdw todzi. Wobec powyiszego zasadnym wydaje sig skorzystanie z pomocy 

podmiotu posiadajqcego wiedzg historycznq na proponowany temat. 

~ r o d k i  z budietu obywatelskiego zostanq przekazane w formie dotacji celowej i bgdq 

podlegaly rozliczeniu. P 
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Uzasadnienie aktualizacj i wniosku* 

,,Aby zrealizowak ten wniosek w przypadku wygranej, stosownym bqdzie korzystak z wielu 
ir6del historycznych w celu opracowania optymalnej dawki wiedzy. 
Szczegdlny nacisk zostanie polozony na wiedzq zaproszonych prelegentdw, jednak 
przygotowanie odpowiednich materialdw wymagak bqdzie skorzystania z odpowiednich 
hbdel historycznych - gl6wnie pisanych. CzqSk z nich znajduje siq obecnie w dokumentacji 
IPN, uzyskanie tych moze odbyk siq na wniosek np Muzeum historycznego. 
Poniewa2 wielu specjalistbw historycznych opowiedzialo siq za skorzystaniem w 
porozumieniu z dostqpnej jednostki muzealnej, proszq o uwzglqdnienie przy wyborze wldnie 
takiej, kt6ra prowadzi dzialalnoiC w zakresie historii niepodlegloicio 
oirodkiem badah historycznych. Mojq proibq hotywujq nastqpujqcym 
wyboru: 
1) Wykorzystanie dzialalnoici dotychczasowej muzeurn m o a a  bqdzie uzyskak najiwieksq 
wiedzq historycznq w zalozonym zakresie 
2) Wykorzystanie przestrzeni muzealnej spowoduje redukcjq kosztdw do niezbqdnego 
minimum 
3) Planowany projekt spowoduje aktywizacjq mieszkahcdw lodzi w zakresie historii 
4) Skorzystanie z doiwiadczenia pracownikbw muzeum pozwoli osiqgnq6 korzystniejsze 
rezultaty dydaktyczne szczeg6lnie w przekazywaniu wiedzy nauczycielom". 

*zgoda wnioskodawcy w zalqczniku ,,modyfikacja wniosku L0005" 
Z maila wnioskodawcy do Wydziah Kultury z dnia 6 kwietnia 201 6 



Formulam zgloszeniowy 
mockrikacii zadania do bud%etu ob~watclskiego na 2017 rok 

-- --+ 

Numer MentytSkncyjny zadania, tzw. ID. 
(wpklrje Biuro ds. P a r ~ ~ i i c $ i  Qm4ecznej w Dtrpm~mencit KmwrikaLji 

LO005 
Sp&cmej i X h i u  Urzqth Miusfa Mi) 

4. KrBtki opis zrtdanitl wnlz z jegu elernentrrmi skladowymi, np. ile itwek, iie i jcrkieh 
dirm* ma rostal wzgipiinione (rlo 60 nyrmrjn,) 
Zadanie ma na celu uzupehenie wiedzy histo-rycmj IMzkiqj spd~cznoSCi na tc~nat 
hiq Wykletych, ktirra w czasach komunistycznych byla poddana propagmdzie, bqdi 
cenzurze. Zadanic w e  realizowanc; w serii cyklicznych spothi: 3 w f'ormie inttxahywncj 
wycieczki po todzi (m.in. wivzienie UB. cmenW na Uolach) . 3 w formic sykfadu przcz 
zaproszonych prelegent6w, jeden dla nauczycicli 16dzkich w formic warsztatbw 
pogiebiajqcych dotychczasowq wiedq. 

5. Szaeunkowe koszty brutto zadania: 

I Sktadowe cqhi  zndania I Koozty s z a c s ~ w c  

I Wynagrodzcdc dla prclcgentbw (w tyn~ m o t  
koszt6w doj wAu) 

I Koszty zwiqzme z prtygotowaniem matmidciw dyrlaktyczrlych 
(materia& papierowe, materiab w fomie elek~runiczncj pdf. o m  I 
swentualnej strony internetowej da urnis~c:nia matcrid6w 
elektronicznych) 

Kaszty zwiipme z promocjq na terenie kodzi - p hkdty: 7000 d 
ulotki, rollupy itp. 

t.lQCZNIE: 18000 zi 

&h,d 5 ? c &  Prosz(t o dokonanie modyfieji  zadania . .... ,... ............... ...... 


