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Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

I Nama kom6rki 
merytorycznej : 1 Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji 1 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli kt6ra% pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqSi A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(nypelnia merytorynna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta Eo&i/miejska jednostka organizacyjna) 

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

a) b) NIE 

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

a) Is!& b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta todzi/miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoici realizowania zadania (np. z Biurem Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta Eodzi, Miejskq Pracowniq 
Urbanistycznq w Eodzi, @dzialem Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, Wydzialem Dysponowania Mieniem w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych 
realizacja zadania moze kolidowad z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczacymi 
tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na ktowm gmina moie zgodnie z prawem wvdatkowad Srodki publicme 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedaz - zostala podjqta stosowna 
uchwala Rudy Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta Miasta todzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 



1 6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 
!-I:. - b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe proszg wpisai do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozvtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

D Skladowe czqgci zadania 

hACZNIE: 

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

Koszty szacunkowe brutto 

z4 

z4 

500 000,OO zl 

a) Nie 

b) oakie w wymiarze rocznym?) 
Biekca eksploatacja, przeglqdy instalacji - ok 3 000 zilrok 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekgcie wymogdw gospodarnoSci: 

a) pomtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Lodowisko Bombonierka jest og6lnie dostqpne dla mieszkahcdw miasta. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czeit5 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

Realizacja zadania na Lodowisku Bombonierka zwiqkszy atrakcyjnoSC obiektu. Uiatwi r6wniei 
obsiugq osob korzystajqcych z obiektu i powinna doprowadzik do zdecydowanego skrbcenia 
kolejek os6b oczekujqcych na wejScie na Slizgawkq zwiaszcza w okresie ferii zimowych. 
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