
ARTA ANALIZY MERYT 
DO BUDZETU OBY 

UWAGA! 
Kazdy punkt powinien zostad wypelniony. Je4li kt6ra4 pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqB6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzqdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegolno~ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego G;eili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu 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 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacj i, w ktorych realizacj a zadania moze kolidowat z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na kt6rym amina moze znodnie z prawem wydatkowak srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad. 6rodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eo&i albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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



a) TAK - chociai ze wzgledu na wymagane prawem pozwolenia zwiqane z budowq -czas 
realizacji moze przekroczyk 1 rok 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

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

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak (iakie w wymiarze rocznym?) koszty utrzymania trudne do oszacowania na etapie 
opiniowania. Biorac pod uwaae wielkoSC obiektu bedzie to koszt min. 100 000 zt 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

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

Z efektow realizacji zadania korzystad bed% uczniowie Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych 
nr 19, po zako6czeniu zajqd szkolnych z obiektu korzystak bedq mogli mieszkaky Lodzi. 



Czqi6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

Realizacja zadania podniesie standard szkoly, pozwoli na atrakcyjne prowadzenie zaj@ 

sportowych i aktywne spedzanie czasu wolnego. Projekt przyszlej hali sportowej 

dostosowany powinien by6 do zabytkowego charakteru budynkow szkoly polozonej przy 

ul. Zeromskiego 1 15 oraz zabytkowy charakter parku im Poniatowskiego. W zwiipku 

z koniecznosciq poiniejszego utrzymania obiektu przyszle budzety szkoty wzrosnq 

o kwote min. 100 000 z4. Ze wzgledu na wymagane prawem pozwolenia zwitgane 

z budowq czas realizacji moze przekroczyc 1 rok. 
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