
F A G A !  
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kt6rai pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym pnez  Pafistwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczyn. 

Cz@d A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia nleryforyczna kombrka organiracyjna Urzedu Miasfa Lo&i/miejska jednosfka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalew do zakresu zaclah wlasnych p i n y  albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Pr~ponowane zadanie jest zgodne z pwwem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoici 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg~ OeJli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 
Dla dzialki objetej wnioskiem, nie ma obowi4zujr(cego planu zagospodarowania 
przestnennego. Teren nie jest objety uchwalq o pnystqpieniu do spotqdzania 
miejscowego planu zagospodarowania przest~ennego. + r '  

, -  ? 
.................................................................................................................... r* 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta -' 

Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce modliwoici realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architehry i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eoaki. Migjshq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
h~ieruchomos'ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wj~dziulem Dyspponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
M~U.S/LI EoLJZi); dotyczy sytuacji, w ktdrych realizacja zadania moze kolidowad z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
W Wydziale Zbywania i Nabywania NieruchomoSci prowadzone jest postepowanie 
spnedafowe. Sprawa postawiona byta na kolegium, pmygotowano projekt stos~wnej 
uchwaly. Na dzieii dzisiejszy sprawa wstnymana do czasu realizacji polecenia Pani 
Prezydent. 
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!@ 4, Teren, na ktorym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rvm ermina moie zgodnie z Drawem wvdatkowab irodki 
gubliczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
po~$qtci slosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miusta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 
Brak jest dokumentacji projektowej. Na spotkaniu z wnioskodawcq w dniu 13 czerwca 
2016 r., kt6re odbylo sie w Wydziale Sportu uwzgledniono zakres zadania. 
Wnioskodawca pod nazwq - Reaktywacja boiska pilkarskiego ,,NiciarkaW, rozumie 
odbudowe boiska petnowymiarowego trawiastego, budowe budynku administracyjno- 
szatniowego, wykonanie przytqczy elektrycznych i wod.-kan. oraz wykonanie 
ogrodzenia i oiwietlenia terenu. 

6.  Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami ( ~ o ~ m w i o n e  kosztv szacunkowe Drosze w~isac' do ~oni is te i  tabeli) 

niczna boiska, budynku szatniowego wraz z 

Dla wykonania calego zakresu zadania niezbedne jest wykonanie pelnej dokumentacji 
technicznej wraz z uzyskaniem pomolenia na budowe. Caly koszt bedzie moPna okreilie 
po wykonaniu kosztorysciw inwestorskich. 



. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) PozJ'tYwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
Nie moina pozytywnie okreSlid wykonalnoSd proponowanego zadania nie majqc 
dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami. 
.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowako w przyszioici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
nuprciwy, ill?.): 

a) Nie 

b) Tak (jakie w wvmiarze rocznvrn?) 
Koszty uzaleinione bqdq od przyjetego standardu nowego obiektu. Nie moina ich 
okreilid na dzien dzisiejszy. 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

C) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozytvwna 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dost~pnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Trudno bedzie spelnid wymog Budietu Obywatelskiego o dostepnoSci obiektu. Obiekt 
ten po wykonaniu nalezaloby wydzieriawid lub przekazad miejskiej spoke 
zarzqdzajqcej obiektami sportowymi o podobnym przeznaczeniu. 



Lodi, dnia .......... 

CzeK B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgtoszonego do budietu obywatelskiego na karcie do gltosowania 

( 1 . 1 7  /ynz opis ewentualnych okolicznoSci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
z~r~kuniu oruz inne uwagi istotne dla mozliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 

b) neaatvwna 

Obiekt ten miasto przeznaczylo na spnedai. Wnioskodawca i le  oszacowal koszty 
zadania, nie uwzglednil bowiem koniecznoici wykonania pelnego zakresu rob6t 
budowlanych zwiqzanych z jego przebudowq. 
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