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TU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest zwiqzana 

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

Cz@6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(uypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdzr Miasta Lodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadan wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegolnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego G;eSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

Dla dzialki n r  50, obreb P-16 obowiqzuje uchwala n r  XCIX/2033/14 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestnennego dla czeSci obszaru miasta Eodzi poloionej w rejonie 
alei: Unii Lubelskiej i ks. Bp. Wl. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej, 
gen. H. Dembinskiego i Maratonskiej. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta Lodzilmiejskimi 
jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania (np. z Biurem 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta Lodzi, Miejskq 
Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, Wydziaiem Llysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzj); dotyczy 
sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowab z innymi zadaniami lub inwestycjami 
miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

b) NIE 

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Romoju UME - opinia 
pozytywna* 
Wydzial Urbanistyki i Architektury w Departamencie Ar  
- opinia pozytywna, po warunkiem zaprojektowania 
z wytycznymi z 5 19 ust. 3 pkt 5 i 7 planu miejscowego, 



terenu pod drogi pneciwpoiarowe naleiy bye zgodnym z 5 19 ust. 3 pkt 2c planu 
miejscowego. 

4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6wm gmina moie zgodnie z prawem wvdatkowad grodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jestprzeznaczony na sprzedai - zostala podjeta 
stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta Miasta 
Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwaq 

b) z uwagami lpoprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) powtywna 

b) negatywna 



c) nie dotyczy 

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

a) Nie 
b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Zgodnie z ustawq o pomocy spolecznej do zadan Miasta naleiy romdj  infrastruktury 
domdw pomocy spolecznej w miqzku z powyiszym proponowane zadania wywiera 
pozytywne skutki w zakresie gospodarno4ci i celowo4ci. 

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

Nowe ogrodzenie bqdzie sluiylo gkiwnie mieszkancom Domu Pomocy Spolecznej 
,,WldknianV im. Jana Pawla I1 w todzi  ale rdwniei pozytywnie wplynie na wizerunek 
zabudowanej calo4ci funkcjonalno - uiytkowej przy ul. Knemienieckiej 719. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czq66 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgioszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Miejski Olrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi pozytywnie rekomenduje propozycjq 
zadania polegajqcego na wymianie 40 - letniego ogrodzenia otaczajqcego teren Domu 
Pomocy Spolecznej ,,Wlbknian" im. Jana Pawla I1 w Eodzi p n y  ul. Knemienieckiej 
719 o powienchni okolo 1,5 ha (6 pawilondw wraz otaczajqcym je ogrodem), 
wraz z piqcioma bramami wjazdowymi oraz dwiema nowymi drogami 
pneciwpoiarowymi. 
Zgodnie z ustawq o pomocy spolecznej do zadan Miasta naleiy rom6j  infrastruktury 
dom6w pomocy spolecznej w miqzku z powyiszym proponowane zadanie wywiera 
pozytywne skutki w zakresie gospodarnoici i celowolci. 
Proponowana inwestycja ma zapewnib dlugotrwalq funkcjonalnoiC ogrodzenia, 
co wplynie r6wniei pozytywnie na estetykq domu pomocy spolecznej i jego otoczenia. 
Wymiana ogrodzenia oraz 5-ciu bram wjazdowych, jak r6wniei wykonanie 2 nowych 
dr6g p. poiarowych spelniajqcych wymogi BHP i p.poi pozytywne wplynie na jakoSC 
bezpieczenstwa starszych i niepelnosprawnych mieszkancdw Domu. Ogrodzenie 
ma t a k e  na celu ochronq pned  nieuprawnionym dostqpem os6b postronnych. 
Ponadto proponowana inwestycja uzyskala pozytywnq opinie Biura Architekta Miasta 
UMt. 
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