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CzqS6 A 
merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komhrka organizacyjna Urzfdu Miasta to&izi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu z a d d  wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi, . 
Wydziutem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miastu Lodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
Dokonano uzgodnien z Biurem ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta UME, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem UME, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci UML, Zanqdem Lokali Miejskich. 
4. Teren, na ktorym ma byc zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na ktdrvm gmina moie zgodnie z mrawem wvdatkowad Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwata Rady Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi) 

c) nie dotyczy 



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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagtimi (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisa6 do ponizszej tabeli) 

Zarzqd Lokali Miejskich, potwierdzil prawidlowoS6 okrehlenia szacunkowego kosztu 
zadania w wysokoici 960 000 zl (koszt podany przez Autora po wprowadzeniu zmian do 

' zakresu zadania). 

Skladowe czqSci zadania 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej (oneczenie, 
inwentaryzacja, PT braniowe, kosztorysy inwestorskie 
braniowe) 
2.Remont dachu wraz z ociepleniem (styropapa) oraz 
modernizacja Swietlika, wjrmiana obr6bek blacharskich, 
obr6bek ogniomur6w, uponqdkowanie pion6w 
spustowych 
3. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem 
ogwietlenia awaryjnego oraz rozdzial instalacji 
elektrycznej na poszczeg6lnych uiytkownik6w 
4.Wymiana drzwi wejiciowych (od str. ul. Piotrkowskiej 
- szt. 2, od str. al. KoSciuszki - szt. 2) na przystosowane 
dla os6b niepehosprawnych 
5. roboty nieprzewidziane 

EACZNIE 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) ~ozvtWvna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Szacunkowe koszty brutto 
110 000 zl 

430 000 zl 

190 000 zl 

80 000 zl 

150 000 zl 
960 000 zl 

8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszlogci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
napruwy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

Bedq to koszty zwiqzane z bieiqcym utnymaniem budynku, naprawami. 



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

a) powtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) powtvwna 

b) negatywna 

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

Wskazane w propowcii zadania robotv dotycza obiektu wvlacznie z lokalami 
uivtkowvmi zaimowanvmi m.in. pnez Polski Czerwonv Krzyi, Dom Dzienne~o Pobvtu 
IMOPS), Kino Charlie. 
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C&& B 
Rekomendaeja wraz z uzasadoieniem dotyczqca uwzglpdnieni. pmpozycji 
zadania zgtoszonego do bud&#& abywibbkiego na karcie do @wwania 

(w tym opis ewentudnych okolSc2920dci uniem&liwiajgcych realizacje propomwanego. 
zadania oraz inae w a g i  istotne dIrr moi1hJci ~alizacji  proponowanego zadania) 

a) powtywna 

b) negatywna 

Zaproponowane zadanie - oznaczone jako I etap - rewitalizacji budynku gminnego 
i podw6rka przy ul. Piotrkowskiej 2031205, uzyskuje pozytywnq rekomendacjq, gdyi 
jego realizacja poprawi stan techniczny tego obiektu. W efekcie uzyska siq r6wniei 
drmi wej6ciowe przystosowane dla os6b niepehosprawnych. 

URZ4D MIASTA EODZI 
DEPARTAMENT GOSPQOAROCVANIA MMTKIEM 
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tel. 42 638 40 37. 42 638 40 47 ....... :. ............ iik~A2638.AO.83 .............. 

pieczgd komdrki organizacyjnej U q d u  Mima Lo&V 
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pieczed e& kierownika. 
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