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Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest zwiqzana 
z opiniowanym pnez Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Czq66 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merylotyczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/miejska jednosfka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadan wlasnych gminy albo powiatu. 

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

.................................................................................................................. 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowab z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych UME zwrocil sic z proSbq o zaopiniowanie wniosku 
do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Lodzi. 
Zgodnie z uzyskanq opiniq od jednostki nie ma przeszkod uniemoiliwiajqcych realizacjq 
zloionej propozycji zadania. 



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

a) stanowi teren, na ktorym gmina moie znodnie z prawem wdatkowaC Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjqta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodii albo wydane zarzqdienie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawione koszty szacunkowe proszq wpisal. do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 



c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 

Realizacja proponowanego zadania moze w przyszloSci generowak koszty miqdzy innymi 
bieiqcych naprawi i utrzymania infrastruktury, ale na etapie wniosku sq one trudne do 
oszacowania. Jednakie koszty generowane po zakonczeniu realizacj i zadania ponoszone bqdq 
przez realizatora zadania tj. Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Lodzi. 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

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

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

a) pozytywna 

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

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

W przypadku realizacji przedmiotowego zadania elektroniczny system obslugi pacjent6w 
bqdzie wykorzystywany we wszystkich lokalizacjach Centrum, w spos6b ciqg1y bez 
ograniczen czasowych, wiekowych lub innych, z tego systemu mogq korzystak takie osoby 
niepelnosprawne. 



:r identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

CzqSt B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgkoszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych U M t  w pelni popiera propozycjg zadania 
zgloszonego do budzetu obywatelskiego. 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. IS. Jonschera w Lodzi Swiadczy uslugi medyczne 
mieszkaiicom Lodzi w wielu lokalizacjach na terenie Miasta. Stworzenie elektronicznego 
systemu obslugi pacjentow przyczyni sig do poprawy jakoSci udzielanych Swiadczen. 
Zapewni to sprawna, i rzetelnq obslugq pacjentow, co wplynie na poprawq zdrowia 
mieszkanc6w Lodzi. Ponadto wprowadzenie dokumentacji medycznej w postaci 
elektronicznej wymagane jest zapisarni ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
(nakladajqca pelnq informatyzacjg placowek ochrony zdrowia do konca lipca 201 7 roku). 
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