
Katdy punkt powinien zostaf wypelniony. Jeili ktbrai pozycja nie jest miqzana I 
z opiniowanym przez Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 1 

Czqid A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta Lodzi/miejska jednostka 
organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy 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 OeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
todzi/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, Wydziafem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowa6 z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy 

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

a) stanowi teren, na ktdwm gmina moie zgodnie z prawem wydatkowaf irodki 
publiczne na to zadanie 

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



c) nie dotyczy 

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

m a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag. 

b) z uwagarni (jloprawione koszty szacunkowe proszq wpisai. do ponizszej tabeli) 

Kosztorys zostai oszacowany przez wnioskodawcq na podstawie ogolnych informacji 
dotyczqcych tego typu prac, ktorych zakres mialby objqk: audyt energetyczny, konsultacje 
konserwatora zabytkow, odwilgocenie budynku, docieplenie budynku - izolacja blaszanego 
dachu w sali widowiskowej, by6 moze docieplenie podiog, okien, zaiozenie wentylacji, 
wymiana wqzia cieplnego. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przyszioici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a)  Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

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

b) negatywna 

c) nie dotyczy 



* 
10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoici: 

a) ~ozytywna 

b) negatywna - -'. 7- 

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

Dokonana terrnomodernizacja poprawi warunki zaj@ tanecznych dla dzieci prowadzonych 
w tym obiekcie gldwnie w okresie zimowym. 

Czei6 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 moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 

b) negatywna 

Rekomendacja pozytywna. Audyt energetyczny z 1994 r. przeprowadzony przezfirmg Dalkia 
zawiera koniecznos'c' wymiany wgzta cieplnego. Natomiast protokdl przeglqdu technicznego 
z lipca 2015 r. wskazuje, i e  budynek jest zawilgocony i ma niedostatecznq izolacjg dachu. 
Zljl stan techniczny potwierdzajq rdwniei pracownicy. Wedlug nich zdarza sic, i e  zimq 
w salach do c'wiczen' temperatura spada do 14 OC. Majqc na uwadze powyisze Wydzial 
Kultury UME popiera zadanie zgtoszone do budietu obywatelskiego. 
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