
.! ~~KARIN~~NAL'~ ~ERYTORYCZNEJ PROPOZYUI 
DO BUDZ TU OBYWATELSKIEGO NA 2017 t 

Mumel- identyfikacyjny zadania, tzw. ID, 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@ A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

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

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wtasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnyrni dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

b) NIE 

Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci - nie prowadzi postepowania sprzedaiowego terenu, na 
kt6rym ma by6 realizowane zadanie, 
Wydzial Dysponowania Mieniem - wfaScicielem terenu jest Gmina Miasto t 6 d i  a uiytkownikiem Dom 
Pomocy Spdecznej ,,Dom Kombatanta" , brak wniosk6w o zwrot nieruchomoSci, 
Biuro Architekta Miasta - opinia pozytywna ze wskazaniem na koniecznoS6 dokonania uzgodnien z 
Miejskq Pracowniq Urbanistycznq, 
Miejska Pracownia Urbanistyczna - Rada Miejska w todzi przystqpifa do sporqdzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na kt6rym znajduje siq Dom Pomocy Spdecnej  ,,Dom 
Kombatanta". Dotychczasowe prace nad projektem zakfadaja, jednak utrzymanie dotychczasowej funkcji 
dla DPS przy ul. Przyrodniczej 24/26. Zgloszone prace w rarnach budietu obywatelskiego nie kolidujq z 
opracowywanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 



Wydzial Urbanistyki i Architektury - realizacja zadania bdzie wymagala wystqpienia do WUiA z 
wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a nast~pnie o wydanie pomolenia na budowe. 

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

a s t anowi  teren, na kt6rym emina m o h  z~odnie  z Drawem wydatkowad Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6ryrn gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie 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 uwa ~ a m i  (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do ponizszej tabeli) 

zafki 5 szt. x 50021 
aterace do terapii 2 szt. x 20021 

Szacunkowe koszty tqczne proponowanego zadania nie ulegly zmianie. Autor po 
uzgodnieniu z pracownikiem MOPS uzupelnil specyfikacje o wyszczeg6lnienie spnet6w 
i mebli niezbednych do wyposaienia pomieszczen powstalych w wyniku adaptacji fos 
podok@nnych . 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego aadania: 

a) ~ozytvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 



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

a) Nie 

b) Tak Uakie w wymiarze rocznym?) 
Niewielkie koszty m i p a n e  z bieiqcym utrzymaniem i konserwacjami uzyskanych 
pomieszczen i zakupionego sprzgtu, kt6re bed4 pokrywane z bieiqcego budietu Domu. 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci 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: 

Dodatkowe pomieszczenia uzyskane w wyniku remontu fos oraz unqdzenia do 
rehabilitacji (UGUL z wyposaieniem i lampa SOLUX) bed? wykorzystane na potneby 
pensjonariuszy Domu. 



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

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

b) negatywna 

Zgloszone zadanie polega na wyremontowaniu i zadaszeniu murtiw oporowych fos 
podokiennych budynku przy ul. Przyrodniczej 24/26 w todzi, w ktdrym mieSci sie Dom 
Pomocy Spolecznej "Dorn Kombatanta". W wyniku remontu zwiekszy sie powienchnia 
jadalni oraz pomieszczen pneznaczonych do rehabilitacji i terapii pensjonariuszy 
Domu. W ramach prac adaptacyjnych pomieszczenia uzyskajq dodatkowe dogwietlenie. 
Powstala powienchnia zostanie wyposaiona w meble (stow, krzesla, szafki) oraz spnet  
do terapii (lampa SOLUX, Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego, materace). 
Dom Pomocy Spolecznej prdcz podstawowych potneb bytowych i opiekuiiczych, 
hviadczy rdwniei uslugi wspomagajqce, polegajqce m.in. na podnoszeniu sprawnoici i 
aktywizowaniu mieszkancdw. Pnedstawiona propozycja mieSci sie wiec w zakresie 
zadan realizowanych pnez  Dom Pomocy Spolecznej a jej realizacja w istotny sposdb 
moglaby sig przyczynid do poprawy jakoici @cia oraz sprawnoSci ruchowej 
mieszkahc6w Domu. Remont fos podokiennych wplynqlby rdwniei pozytywnie na 
poprawe estetyki budynku, w kt6rym mieSci sie "Dom Kombatanta". W zwiqzku z 
powyhzy propozycja zadania uzyskuje pozytywnq opinie Miejskiego OSrodka Pomocy 
Spolecznej z zastneieniem, 2e pned  przystqpieniem do realizacji zadania niezbedne 
bedzie wystqpienie do Wydzialu Urbanistyki i Architektury z wnioskiem o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy, a nastepnie o pozwolenie na budowe. 
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........................................................ 
pieczeC kombrki organizacyjnej Urzedu Miasta to&/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

L6&, dnia 12.05.201 6r. 

pieczqi. i podpi~kierownika. 
komdrki organizacyjnej U q d u  Miasta todzV 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


