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

CzqfZ A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wjpelnia metytorycrna kombrka organiracyjna Urredu Miasta to&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nale*y do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczeg6lno6ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeSli taki ma odniesienie do 
lokcrlizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 
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I 3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Mia~ta 
1 Eodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 

(np. z Biurem Architekta Miusta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 1 Eodzi, Miejsk Pracowniq Urbanistycznq w todzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
I NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 

i Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
: Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mote kolidowak z innymi 

, 
zadaniami lub inwestycjarni miejskimi dotyczqcyrni tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) N a  

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

a) 
na to zadanie I 



b) nie stanowi terenu, na ktorym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowae Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eo&i albo wydane zarzqdienie Prezydenta 
Miasta E odzi) 

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 @oprawione bsz ty  szacunkowe prosze wpisai. do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) p o z v t y a  

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 



b) fiakie w wymiarze rocznym?) 

1000 zi rocznie na konsenvacie i ewentualna wymiane zniszczonych tablic 

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

a) Pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozvtvyna 

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

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Plansze z mavarni ~owinny zostad zlokalizowane na dzialkach naleiacvch do Miqta ,  co 
pozwoli na unikniecie kosztQw zwiazanych z uivczeniem. terenu i. odatami .za zaieci w 
latach w6inieiszych 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

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

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

Renowacja i promocja sieci znakowanych szlakow turystycznych Miasta Lodzi wpiynie 
pozytywnie na spoiecznoSC miejskq i turystow. Uiatwi poruszanie siq po szlakach dziqki 
zastosowaniu czytelnych znakow informacyjnych (strzaiek kierunkowych) oraz plansz z 
mapami w terenie. Wydane zostanq rowniez nieodpiatne informatory dotycqce przebiegu 
szlakow i atrakcji znajdujqcych siq w ich pobliku. Dziqki tyrn dzialaniom zwiqkszy siq 
popularnoSC tej bezpiatnej, dostqpnej caiodobowo i caiorocznie formy turystyki. 
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