
TU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Numer identjfikacyjny zadania, tzw. ID. LO098 

merytdrycznej: Wydzial Edukacji 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnyrni Urzedu Miasta 
Eodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomos'ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na kt6rym m i n a  moze zgodnie z prawem wdatkowad Srodki publicme 
na to zadanie 

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

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 uwaq 

b) z uwagami (joprawione koszty szacunkowe prosze wpisad do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

SMadowe czeSci zadania 

LACZNIE: 

a) poz~tywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Koszty szacunkowe brutto 

75 000 zl 

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

a) Nie 

b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?) 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) pozytywna 

, b) negatywna 

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

Z efekt6w realizacji zadania korzystak bqdq uczniowie Girnnazjum. 



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 uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) pozyt~wna 

b) negatywna 

Realizacja zadania poprawi standard i estetyke szkoly, urnozliwi prowadzenie zajeC 
w profesj onalnych warunkach. 

....................................................... 
pieczqi. komdrki organizacyjnej Urzedu Miasta Eodzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

L6&, dnia 27 kwietnia 2016 r. 

G L ~ W N Y  SPECJALISTA 

pien dpis kierownika. 
komdrki organiz jnej Urqdu Miasta Eo&U 

miejskiej je nostki organizacyjnej f 


