
UWAGA! 
Kazdy punkt powinien zostak wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym pnez  Pa~istwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

czqie A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia metylotyczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie na leg  do zakresu zadati wlasnych 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 QeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkarni organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Lodzi, Miejshy Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjarni miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) -stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowad Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorvm nmina moie znodnie z prawem wydatkowad irodki 
publiczne na zdoszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Mias ta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawione koszty szacunkowe proszq wpisaC do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna - 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekkcie wymogow 
gospodarnoici : 

a) ~ozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoSci: 

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

Z uwagi na to, i e  dzialki wskazane we wniosku znajdujq siq na terenie wynajmowanym przez 
placowkq niepublicznq nie mozna na etapie opiniowania wniosku oceniC dostqpnoSci obiektu. 



Cze46 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotycujca uwzglpdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemodiwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 

Dzialki wskazane we wniosku znajdujq siq na terenie wynajmowanym przez placbwkq 
niepublicznq. Zgodnie z zapisarni 5 lp. 3 Zarzqdzenia nr 2914NIU16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych 
dotyczqcych budzetu obywatelskiego na 20 17 rok W przypadku zadari, ktbre wymagajq 
lokalizacji na okreilonym terenie, musi on stanowii. teren, na ktbrym gmina moie zgodnie 
z prawem wydatkowat s'rodki publiczne na te zadania. Zasady wydawania irodkow 
publicznych okreila ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 
nr 157 poz. 1240), ktora w art. 6. 1. okreila, ze: ~rodki  publiczne przeznacza sie na: 
1) wydatki publiczne; Art. 44 ust. 3 ww. ustawy okreSlam.in., ze Wydatki publiczne powinny 
byt dokonywane: 
1) w sposbb celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektbw z danych nakiadbw, 
b) optymalnego doboru metod i Srodkbw siuiqcych osiqgnieciu zaioionych celdw; 
2) w sposbb umozliwiajqcy terminowq realizacje zadari; 
3) w wysokoici i terminach wynikajqcych z wczes'niej zaciqgniqtych zobowiqzari. 

W przypadku propozycji zgloszonej we wniosku LO099 Wydzial Edukacji nie bqdzie mogl 
zachowad zapis6w art. 6.1 oraz art.44 ust.3 p.1 a) i p.1 b) ustawy o finansach publicznych 
i w zwizgkyqm nie bqdzie mbgl zqealizowa6 zadan zgodnie z obowi~ujqcym prawem. .. . . c - I  - - - *  LL;;F7i*,;il,; ; ,-a, >--czi,i ,.L- 
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