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KARTA A N A ~ Y  MERYTO PROPOZYUI ZADANI~  

DO BUD~ETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zostad wypelniony. Jegli kt6rai pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@b A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta Eoclzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu z a d ~  wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomokci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziulem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

4. Teren, na ktdrym ma bye zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na ktbrvm gmina moie znodnie z vrawem wdatkowad Srodki vubliczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moBe zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zg4oszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zosta!a 
podjeta stosowna uchwaia Rudy ~Vliejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest moiliwe do realizacji w trakcie jednego roku budietowego: 



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

SMadowe cqici  zadania 

LACZNIE: 

a) ~ o z v t w n a  

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Koszty szacunkowe brutto 

600 000 z4 

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

a) Nie 

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

a) Pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozvtywna 

b) negatywna 

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

Z efektbw realizacji zadania korzystat bqdq uczniowie klas 1-3 szk62 podstawowych 



Numer identyfiktlcyj~y !i?ado~h W. 

Czpk B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglpdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

b) negatywna 

Z realizacji zadnia skorzystajq przede wszystkim dzieci i nauczyciele 16dzkich szka 
podstawowych. Ograniczenie poziomu halasu wSr6d uczniow oznacza nacznq redukcje 
zachowari agresywnych, poprawe koncentracji podczas zajeC lekcyjnych, lepsze wyniki 
w nauce, optymalne warunki pracy kadry nauczycielskiej - eliminowanie chor6b 
zawodowyoh qraz ich ~kqtkqy.~) Dp, 
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