
NEJ 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzgSC A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia rnerytoryczna kornbrka organizacyjna U-du Miasfa todzi/rniejska jednosfh organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalee  do &etu zadari wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest z~odne  z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego C;eSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mo2liwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 

, Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, * 

Wydzialem Pysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mo2e kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 

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

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



b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowaC Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do ponizszej tabeli) 

Koszty zwiqane z uroczystoSciami, poSwieconymi Rewolucji 1905 roku mogq zmieSciC sic 
w 5 tys. zl. Niezasadne wydaje siq za to wydatkowanie wskazanych przez wnioskodawcow 
25 tys. zl na kampanie promocyjnq Swieta. Cel ten moina zrealizowaC bezkosztowo, poprzez 
inforrnowanie iodzian o uroczystoSciach poprzez kanaiy medialne: konferencje prasowe, 
wydarzenia w mediach spolecznoSciowych oraz na zasadzie wsp6lpracy z miejskimi 
spolkami, dysponujqcymi nognikami promocyjnymi. 

Skladowe czqSci zadania 

Koszty zwiqine z ustanowieniem lokalnego Swi~ta 

Kampania promocyjna nowego 16dzkiego Swiqta 

tqCZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

5000 zl 

0 zl 

zl 

24 

zl 

zl 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowaio w przyszlogci koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak Qakie w wymiarze rocznym?) 
UroczystoSci odbywad siq bqdq rokrocznie. Z tego tytulu miasto bedzie musialo ponosic 
koszty z tym zwiqane. 



9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymog6w 
gospodarnoSci : 

a) PozYtYwna 

b) negatywna 

c) nie dotvcw 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

a) poqtvwna 

b) negatywna 

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

Brak uwag. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czpib B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczrjca uwzglpdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

W opinii Biura Informacji i Komunikacji Spdecznej realizacja projektu, wskazanego jako 
,,Ustanowienie Swieta upamietniajqcego wydarzenia Rewolucji 1905 roku" jest mozliwa 
i zasadna do wykonania przez jednostkq samorzqdu terytorialnego - miasto Lodi. 
UroczystoSci z w i ~ a n e  z ww. wydarzeniami mogq stanowiC czqSC szerszego projektu 
budowania tozsamoSci historycznej wSr6d lodzian. WqtpliwoSci bu- jedynie koszty 
zwicgane z karnpaniq promocyjnq wydarzenia. Jak jui zostalo wspomniane w punkcie 
6 wniosku LO274 niezasadne wydaje siq wydatkowanie 25 tys. zl na kampanie promocyjnq. 
Cel ten moina zrealizowa6 bezkosztowo, poprzez informowanie lodzian o uroczystoSciach 
poprzez kanaly medialne: konferencje prasowe, wydarzenia w mediach spolecznoSciowych 
oraz na zasadzie wsp6lpracy z miejskimi sp6lk&, dysponujqcymi noinikami promocyjnymi. 
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