
I kacyjny zadania, tzw. ID. 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostae wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest mipana  

z opiniowanym pnez Pa6stwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

CzgS& A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia rnerytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta Eo&Umiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadari wiasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego (jeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqge mozliwoici realizowania zadania 
(np. z Biurem Architek-ta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasfa 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moke kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjarni miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren. na kt6rvm m i n a  moze zgodnie z vrawem wdatkowa6 irodki vubliczne 
na to zadanie - 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowab Srodki 
publicme na zgtoszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdienie Prezydenta 
Mias fa todzi) 

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 uwag 
b) z uwa~ami @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisai. do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

SMadowe cqBci zadania 

LACZNIE : 

b) negatywna - 

Koszty szacunkowe brutto 

195 200 zl 

c) nie dotycw 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowaio w przysz~oici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

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

a) vozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoici: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

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

Z efekt6w realizacji zadania korzystak bed4 uczniowie Mdzkich szk64. 



Numer identyfikacyjny zadania, rzw. ID. 

CzeSd B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwo~ci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtywna 

b) negatywna 

Realizacja zadania pomoli na przeprowadzenie zajeC tanecznych, a tym samym wplynie 
rozwijanie zainteresowab i promocje aktywnych form spedzania czasu wolnego. Z uwagi na 
warunki realizacji projektu - jakie okreglil wnioskodawca w emailu z dnia 24 maja 2016 r. - 
miejscem wlaiciwym do realizacji moze stad siq Palac Mlodzieiy lub inna plac6wka pracy 
pozaszkolnej dysponujqca salami do pr6b tanecznych. 

miejskiej jednostki irghniza$nej 

E6&, dnia 1 6 czerwca 20 1 6 r. 

Tamara K 

D Y H E K T O R  


