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RYCZNEJ PRUPOZYCII ZADAN1Wh 
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Numer identyfikacyjny zadania, t m .  ID. LO044 

I Nama kom6rlri 
merytoryeznej: Miejski OSrodek P O ~ O C Y  Spolecznej 

UWAGA! 
K&dy punkt powinien zostad wypehiony. JeSli kt6ra6 pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta toa'zi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadar? 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 (jeili 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 Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

- Wydzial Dysponowania Mieniem - brak wniosk6w o zwrot nieruchomoSci; 
- Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci - nie jest prowadzone postqpowanie sprzedaiowe dla 
nieruchomoSci wskazanych we wniosku; 
- Miejska Pracownia Urbanistyczna - informacja, iz zgodnie z uchwalq Nr XXVIII/653/16 Rada Miejska w 
Lodzi przystqpila do spomdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na kt6rym 
sq pdozone m.in. dzialki objqte zgloszonym zadaniem. 
Dotychczasowe prace nad projektem planu zakladajq utrzymanie dotychczasowej funkcji dla DPS przy ul. 
Przyrodniczej 24/26. Zgloszony wniosek nie koliduje z opracowywanym projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
Wydzial Urbanistyki i Architektury -montai oSwietlenia bqdzie wymagal wystqpienia do WuiA z wnioskiem 

. . o decyzjq o warunkach zabudowy. 
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4. Teren, na ktbrym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowad Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbrym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak irodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) u K  b) NIE 

6.  Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

alejek spacerowych z kostki granitowej o Iqcznej 

Szacunkowe koszty lqczne proponowanego zadania zostaly pomniejszone o 7.000~1 tj. koszt 
montaiu altany ogrodowej, na ktbry DPS otnymal Lrodki finansowe od Rady Osiedla. 
W zwiqzku z powyiszym lqczny koszt realizacji zadania 150.000 zl skorygowano do kwoty 
143.000 zl. Ponadto autor wniosku, po uzgodnieniu z pracownikiem MOPS, uszczegblowi~ 
specyfikacjq dotyczqca skladowych cqLci zadania. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

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



a) Nie 

b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?) 

Zwiqzane z bieiqcym utrzymaniem oraz oiwietleniem ogrodu koszty, ktdre bed4 
pokrywane z budietu Domu. 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoici: 

a) pozytvwna 

b) negatywna 

Zgodnie z ustawq o pomocy spolecznej do zadan Miasta naleiy romhj  infrastruktury 
domhw pomocy spolecznej w zwiqzku z czym proponowane zadanie wywiera pozytywne 
skutki w zakresie gospodarnoici i celowoici. 

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

Zmodernizowany ogr6d bedzie sluiyl glhwnie mieszkancom Domu Kombatanta, ale 
takie ich rodzinom i zapraszanym goiciom podczas imprez integracyjnych. 
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$ Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
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zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 

zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) poqtvwna 

b) negatywna 

Zgodnie z 8 5 ust.1 pkt 3b, e i g rozponqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom6w pomocy spolecznej - dom pomocy spolecznej 

i t  Y, , prdcz podstawowych uslug bytowych i opiekunczych Swiadczy r6wniei uslugi 
r ? 
.A - wspomagajqce, polegajqce m.in. na podnoszeniu sprawnohci i aktywizowaniu 

mieszkanc6w, stymulowaniu nawiqzywania, utrzymywania i romijania kontaktu z 
rodzinq i spolecznoSciq lokalnq. Propozycja zadania w pelni wpisuje sie w powyisze 
zaloienia. Utwonone zaplecze ogrodowe opr6cz funkcji spacerowych, wypoczynkowych 
i terapeutycznych moie stanowid rdwniei miejsce do organizowania r6inorodnych 
imprez, w kt6rych poza pensjonariuszami Domu bed? mogli uczestniczyd zapraszani 
goScie oraz mieszkancy osiedla. 
Realizacja zadania pozytywnie wplynie na estetyke i wizerunek Domu oraz podniesie 
standard uslug oferowanych pnez  plac6wke. 
W miqzku z powyiszy propozycja zadania uzyskuje pozytywnq opinie Miejskiego 
OSrodka Pomocy Spolecznej z tym, i e  pned  przystqpieniem do realizacji zadania 
niezbedne bedzie wystqpienie do Wydzialu Urbanistyki i Architektury z wnioskiem o 
decyzje o warunkach zabudowy na zainstalowanie oSwietlenia ogrodu.. 
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pieczeE kombrki organizacyjnej Llrz.edu Mias ta to&i/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lo&, dnia 12.05.201 6r. 
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