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Numer identyfiiacyjny zadania, tzw. ID. 

I 

Nazwa kom6rki 
merytorycznej: / Wydzial Zdrowis i Spraw Spolecznych I 

UWAGA! 
KaZdy pnnkt powinien zostad wypehiony. JeSli kt6rai pozycja nie jest zwiqaana 

z opiniowanym pnez Pahstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyq". 

CzqSt A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia mevtoryczna kombrka organizacyina Ungdu Miasta todzi/miejska jekostka organliacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleg do zakresu zadari wtasnych gminy albo powiatu. 

a) T a x  b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokihym, a w szczeg6lno6ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSZi iaki ma odniesknie do 
lokalizacji proponowanego zadania), 

a> la& b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kombrkami organizacyjnymi UrMu Miasta 
Eodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyewe modiwogci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju U r d u  Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Mimta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodmowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moke kolidowa6 z innymi 
U a m i  lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 
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a) stanowi teren, na k t 6 m  g;mina moie znodnie z prawem wydatkowak irodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Lodzi aIbo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest moAiwe do realizacji w trakcie jednego roku bucketowego: 

b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

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

LACZNA KWOTA 159.000,OO zl 

Skladowe cqici zadania 

Koszt wynajmu sali w miejskich obiektach ugtecno&ci 
publicznej (5024 x 5 punkt6w x 2 w tygodniu x liczba tygodni zl) 

Koszt wynagrodzenia prowadqcego psychologa (200 zl x 5 
punkt6w x 2 w tygodniu x liczba tygodni zl) 

Koszt akcji informacyjnej (5 punkt6w x 500 zl x 12 tygodni) 

Koszt koordynatora 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

26.000 zl 

104.000 zl 

24.000 zl 

5.000 zl 

159.000 zl 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przysAoSci koszty (np, utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak Oakie w wymiarze rocznym?) 



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

b) negatywna 

C) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) Pozvtvwna 

b) negatywna 

.................................................................................................................. 
11. Opinia o zakresie i w d a c h  dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 

Stworzenie 5 dzielnicowych punktow pomocy psychoonkologicznej w znacznym stopniu 
poprawiioby dostqpnoik do tego typu pomocy i pozwoliioby na pomoc w sytuacji kryzysowej 
nawet kilkunastu tysiqcom iodzian w ciqgu roku. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. LO203 
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Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwz ~dnienla propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na ~ a r c i e  do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego i p, 

zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoJci realizacji proponowanego zadania) 7 L- 
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a) pozvtvwna , t , . ,  . 

b) negatywna 

-.,La , - a q  * l a  T ' 
Stworzenie dzielnicowych punktbw pomocy psychoonkologiczn~j, w kthych bkdq 
prowadzone warsztaty wsparcia dla chorych i ich rodzin pozwoli znacznie zwiekszyk 
dostepno86 do pomocy tego typu. Obecnie pomoc taka udzielana jest gl6wnie w Poradni 
Psychologicznej Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi, ale 
skierowana jest ona tylko do pacjentbw szpitala i ich rodzin. 
Z uzyskanych przez nas informacji funkcjonowanie ONKOpunktbw w znacznym stopniu 
wspomoze Regionalny OBrodek Onkologiczny oraz pozwoli na skorzystanie z pomocy 
psychologicznej wielu osobom, kt6re gie sq pacjentami OSr2dka. 
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pien# i podpis kierownika. 

komdrki organizacyjnej Urzedu Miasta todzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 


