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kacyjny zadania, tzw. ID. 

I UWAGA! I 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. Jeili ktbrai pozycja nie jest zwiqzana 

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

Czqit A 
~ n a l i z a  merytoryczna proponowanego zadania 

(11:)yelnirr metytotyczna komdrka organizacyjna Urqdu Miasta tod=i/miejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z ~~~iejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie . do 
lok~llizncji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

Nie wystapiono o opinie w tym zakresie. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(;I/?. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 

. Lodzi. Miejskq Pracowniy Urhanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywaniu 
h~ie;.l~cliorno.fci w Deparlamencie Gospodurowania Majytkiem Urzgdu Miastu Eodzi, 
Wj~dziolmi Dysponowunia Micniem w Departamencie ~ o s ~ o d ~ r o w h n i a  Majqtkiem Urzgdu 
M~LI.Y/LI Lodzi); dotycz; sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Wystqpiono o opinie do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej, Zarzqdu Drog 
i Transportu, Zarzqdu Lokali Miejskich. 

Z uwagi, i e  zaproponowane zadanie dotyczy nieruchomoSci gminnej pizy 
ul. Wojska Polskiego 49 (dz. 10219 i 102110, obrqb B-48) najistotniejszy na etapie 
wydawania merytorycznej opinii, jest fakt, i e  w dniu 24 maja 2016 r. lokal uiytkowy 
o pow. 300,40 m2 znajdujqcy siq w tej nieruchomoki zostal wynajqty Fundacji Anty - 
destrukcja z siedzibq p n y  ul. Snycerskiej 5 lok. 58 w Eodzi na prowadzenie w nim 
dzialalnoici.statutowej (Swietlicy Brodowiskowej). 



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

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

b) nie stanowi terenu, na kt6rvm m i n a  moie zgodnie z prawem wvdatkowak Srodki 
publiczne na zeloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzetlai - zostah 
podjqta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenlu 
Miasta.Eodzi) ' 

Obecnie lokal uiytkowy (zajmujqcy calq powierzchniq budynku) zostal wynajqty ' 
i propozycja zadania do budietu obywatelskiego stala siq bezprzedmiotowa. 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest motliwe do reaiizacji w trakcie jednego roku budietowego: 

a) TAK b) NIE 

Nie dotyczy 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

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

Nie poddano ocenie kosztu realizacji zaproponowanego zadania, gdyi stalo siq - 
ono bezprzedmiotowe ze wzglqdu na wynajecie w dniu 24.05.2016 r. lokalu ukytkowego 
- calej powierzchni budynku przy ul. Wojska Polskiego 49. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

C) nie dotvczv 



8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszloici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
nliprcrwy, ilp.): 

a) Nie 

b) Tak @kie w ~ymiarze rocznym?) 

nie dotvczy 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

C) nie dotvczy 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

Nie dotyczy - lokal zostal wynajqty 

I t .  Opinia o zakresie i warunkach dostepnoici zadania w przypadku jego realizacji: 

Lokal zostal wynajqty na prowadzenie w nim dzialalnoSci statutowej (Bwietlicy 
Brodowiskowej) pmez Fundacjq Anty-destrukcja. 



a) pozytywna 
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-I ,  4 Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Realizacja zaproponowanego zadania w nieruchomoSci przy ul. Wojska Polskiego 49 
stala siq bezpnedmiotowa z powodu wynajqcia w dniu 24.05.2016r. lokalu 
uiytkowego stanowiqcego powierzchniq calego budynku na prowadzenie w nim 
Swietlicy Srodowiskowej . przez Fundacjq Anty - destrukcja. Ponadto do 
zaproponowanego przez Autorkq zadania w czqSci pneznaczenia budynku 
gminnego na ,,mieszkania wspierane" dla 50 os6b opiniq wydal Miejski OSrodek 
Pomocy Spolecznej. Autorka po zapoznaniu siq z niq poinformowala, i e  zadanie to 
w zakjadanej pnaNiq  formie jest niemoiliwe do zrealizowania w ramach budietu 
obywatelskiego przez organizacjq pozarzqdowq, niezaleinie od lokalizacji wybranego 
lokalu gminnego. 
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