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4. 5 ) .  Wydzial Kultury 
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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kthrag pozycja nie jest zwigzana 

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

Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
(wypeinia merytoryczna komhrka organizacyjna Urzgdu Miasta EodzUmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadari wiasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnyrni Urzqdu Miasta 
Eodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(tip. z i l i ~ ~ i - e n i  Architekfa Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Lndzi, !\lir;jskq Pracowniq Urbanisfycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nicruchnn~o.Cci Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziafem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Mic~.\/tr Lohi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mode kolidowd z innyrni 
zndania~ni 111h inwestyc-jami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) I'AK b) NIE 
4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad 8rodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgioszong zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) .. 

C) nie dotycw u n 
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a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe proszq wpisat do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

Skladowe cqLci zadania 

LACZNIE: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

z4 

z4 
-. 
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24 

z4 

100.000 zl 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak Bake w wymiarze rocznym?) 

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

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) ~owtvwna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i w&ach dostepnosci zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie ma na celu zakupienie ksi@ek z d m  nadrukiem dla baluckich bibliotek. 



Czp.46 B *: Rekomendacja wraz z uzasadnieniern dotyczqca uwzglpdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniernoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi - istotne dla rnoiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) ~ozytywna 

b) negatywna 

Rekomendacja pozytywna. 
Zakup ksiqiek drukowanych duiq czcionkq i audiobookdw pozwoli kortystak z wypotyczeii 
wigkszej liczbie seniordw. Seniorty chcqc id& z postgpem siggajq coraz czgSciej po 
audiobooki. Zakupione pozycje wzbogacq ofertg miejskich bibliotek w rejonie Batut. 
Zwigkszq dostep do literatury ro'inego rodzaju. P o ~ s k a n e  w budiecie obywatelskim Srodki, 
o ile w glosowaniu potytywnie wypowiedzq sig obywatele naszego Miasta zostanq 
przekazane do MBP Eo'di - Batuty im St Czernika, ul. Rojna 39 w formie dotacji celowej i 
bgdq podlegaly rozliczeniu. Majqc na uwadze powyisze Wydziai Kul ury popiera zadanie 
zgloszone do budietu obywatelskiego. / 
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