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I 1.1 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kthrai pozycja nie jest miqzana 

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

Czqk A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

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

TAK 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegolnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

TAK - 
3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
todzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

Dokonano uzgodnien z Mieiska Arena Kulturv i S ~ o r t u  SP. z 0.0. w zakresie 
moiliwoSci realizacii przedsiewziecia w ksztalcie zaproponowanym pnez  
Wnioskodawce. 

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

Stanowi teren, na kthrvm nmina moie zgodnie z Drawem wydatkowad Srodki 
publiczne na to zadanie 

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

TAK 



6. Szacunkowe koszty proponowanego M a :  

BEZ UWAG 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

NIE DOTYCZY 

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

NIE - 
9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekgcie wymog6w 
gospodarnoSci : 

NIE DOTYCZY 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

POZYTYWNA 

11. Opinia o zakresie i warunkach dost~pnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 

NIE DOTYCZY 



%mer identyfihcyjny zadania, tzw. ID. 

Cz@i B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczrjca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemoiliwiajqcych realizacjq proponowanego 

zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

POZYTYWNA 

Zaproponowane zadanie stanowi ciekawq alternatywe dla odbywajqcych sie w Eodzi 
imprez sportowych i widowisk kulturalnych. Stale rozwijajqce siq technologie sprzyjajq 
wzrostowi zainteresowaniu bezzalogowymi statkami powietnnymi. Zaproponowane 
wydanenie ma szanse przyciqgnqd pasjonatdw techniki, modelarstwa i emocji 
sportowych do Atlas Areny na spektakularne zmagania dron6w. P ,  
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