
KARTA A N A L I Z ~  MERYTORYCZNEJ PROPOZYCll ZADANIA 

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

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

Cz@d A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzpdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wiasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (je4li taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy 

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

a) stanowi teren, na kt6rm amina moze znodnie z prawem wvdatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowat Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 



podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawions koszty szacunkowe prosze wpisaC do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) p o z y t m a  

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) NIE 

b) TAK (jakie w wymiarze rocznym?) 

w przyszloici, po okresie gwarancyjnym (ew. naprawy). 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnofici: 

a) pozytvwna 

b) negatywna 



Z uwagi na to, ze utw6r ,,Prz@niczkaW jest uwazany przez mieszkhcow miasta jako hymn 
Lodzi, WGK widzi celowoSC w jego skrdconym odtwarzaniu. 
DodaC naleky, ze w/w utw6r w - cajoici jest odtwarzany o godz. 12.". 

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

Udostqpniony dla wszystkich mieszkhc6w - zgodnie z przeznaczeniem. 



Numer identyflkacyjny zadania, tzw. ID. 1z77 I 
Cze4d B 

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji zadania 
zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozvtywna 

b) negatywna 

Z uwagi na to, i e  utwor ,,Prz@niczkaW jest uwaiany przez mieszkahc6w miasta, jako hymn Lodzi, 
WGK widzi celowoiC w jego skrdconym odtwarzaniu w kaidej peinej godzinie miqdzy 8.00-20.00, 
z wyiczeniem godziny 12.0°, kiedy jest odtwarzany w caloici. 

pieczad kombrki organizacyjnej Urzedu Miasta i.odzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

.............. ............................ 
p i e c z a c k p k  kierownika. 

kombrki organiza ej Urzadu Miasta todzi/ 
miejskiej jednostki organizacyinej 

Eodi, dnia 18.05.2016 r. 


