
Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Nazwa kom6rki Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi , :~  

UWAGA! 
K d y  punkt powinien zostad wypelniony. J&li kt6rar4 pozycja nie jest zw ipna  

z opiniowanym pnez Pahstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyczyn. 

Cz@i A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(ivypeinia metytoryizna komdrka organuacyjna Umdu Miasta to&i/miejska jednosth organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadari wfasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z rniejscowym 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 
Lodzi/rniejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczye mozliwo~ci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi? Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydiiaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moZR kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczyymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na kt6rvm vmina moie zeodnie z mawem wdatkowak %rodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina mo8e zgodnie z prawem wydatkowab Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Mias fa Eodii) 

c) nie dotyczy 



5. Zadanie jest mokliwe do realizacji w trakcie jemego roku bubetowego: 

a) TAK b) 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwapami frrorrrawwne kosztv szacnnkowe rrrosze wrrisad do rroni2szei tabelii 

Skhdowe c@ci zadania Koszty szacunkowe brutto 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (obejmujipa pram 
remontowe i ewentualne przystosowania projektowe dla potmb 50 000 zl 
os6b niepehosprawnych) 

Nadz6r inwestorski nad pracami remontowymi 10 000 zl 

Prace remontowe (remont dachu i pod46g w e w n q ,  naprawa i 
malowanie tynkbw, obr6bki blacharskie przy dachu, naprawa 500 000 zl 
instalacji wod-kan i elektrycznej) 

tqCZNIE: 560 000 zl 
L 

Pierwotne koszty szacunkowe nie u w z g l ~ a l y  m.in. dokumentacji projektowej, zostidy 
anienione i zaakceptowane przez Wnioskodawq w powy2szym ksztalcie. 

7. Opinia o techniciej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 
c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak (jake w wymiarze rocznym.?) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w konteucie wymogbw 
gospodamoSci: 

a) ~ozvtvwna 
b) negatywna 

C) nie dotyczy 

10. Opinia o celowofici realizacji proponowanego zadania w konteucie ustawowych 
wymogbw w zakresie gospodarnoSci: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 



11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Muszla bqdzie og6lnodostepna dla ukytkownik6w Parku z wyjqtkiem pomieszczeri 
wewnqtrznych udostepnianych podrniotom wnioskujqqm o dostep zwiqzany z organizacjq 
imprez plenerowych w Parku 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

CzeM 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 moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

Remont muszli koncertowej w Parku im. Marsz. J. Pil-sudskiego w Lodzi jest konieczny, 
od wielu lat i pozwoli na w pehi komfortowe i reprezentacyjne wtytkowanie obiektu 
przy okazji czesto organizowanych imprez plenerowych czy wydane6 kul-ych. 
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