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LlZY MERUORYCZNEJ PROPOZYCJI ZADANIA 
\ -  . # ? C  

ETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 
t r ' a z ,  171.?iotrkowska !n* 

. - .- ....... 1Lf. .. ..... podpis ..,..... 

NWIer identySikacyjny zadania, tzw. ID. LO278 

merytoryczne~: Miejski OBrodek Pomocy Spolecznej 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zosta6 wypelniony. JeSli ktbrai pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@t A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypehia rnerytoryczna kornhrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/rniejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadari wlasnych 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 OeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . , 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczv 

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

a) TAK b) NIE 

nie dotvczv 

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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak 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 



po&ta stosowna uchwaia Rady Miejskiej w Eoki albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczv 

5. Zadanie jest moiliwe do realizacji w trakcie jednego roku budietowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwaeami lpoprawione koszty szacunkowe proszg wpisak do poniiszej tabeli) 

Na podstawie dotychczasowego doiwiadczenia przy realizacji zadaii podobnego rodzaju, 
doprecyzowany zostal okres realizacji zadania - 10 miesiqcy tj. manec-grudzieii 2017 r. 
oraz okreilona zostala grupa dzieci, ktdra zostanie objqta wsparciem - 20 dzieci. 
Zmieniony zostal wymiar czasu pracy streetworker6w z % etatu na % etatu, 
przy jednoczesnym dookreileniu koszt6w szacunkowych wynagrodzenia jako koszt6w 
brutto brutto (uwzglqdniajqcych koszty pracownika i pracodawcy). Koszty szacunkowe 
poszczeg6lnych skladowych czqici zadania zostaly urealnione na podstawie 
doiwiadczenia przy realizacji tego typu dzialan. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 
b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

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



a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotvczy 

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

a) pozytwna 

b) negatywna 

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

Propozycja zadania stanowib bedzie wainy element lokalnego systemu pomocy 
spolecznej. 
Zadanie jest skierowane do Eodzian, bqdqcych mieszkancami osiedla Gbrniak, 
znajdujqcych siq w trudnej sytuacji iyciowej, kt6rej nie sq w stanie pokonat, 
wykorzystujqc wlasne zasoby i moiliwogci. Realizacja zadania dotyczy okresu 
10 miesiecy tj. od marca - do grudnia 2017 r. Wsparciem zostanie objqtych 20 dzieci. 
Planowane do realizacji dzialania, w formie pracy grodowiskowej oraz terapeutyczno- 
streetworkingowej, wplynq na uzupelnienie wsparcia skierowanego do dzieci i mlodzieiy 
w ramach ,,Programu Wspierania Rodziny w Eodzi na lata 2015-2017". Ponadto bqdq 
stanowily rozszenenie i kontynuacjq dzialah realizowanych w 2016 r. w ramach 
Budietu Obywatelskiego. 



Numer identyfheyjny zadania, tzw. ID. 78 

Czq46 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

Miejski OBrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi pozytywnie rekomenduje zgloszonq 
w ramach Budietu Obywatelskiego 2017 propozycje zadania ,,Gdrniak dla ludzi: 
przyszloBd zaleiy od dzieci". Realizacja projektu wynika z rozeznanych potneb gminy 
i stanowid bedzie uzupelnienie zadan z zakresu pomocy spolecznej. Ponadto wzbogaci 
dotychczasowe formy pracy z dziedmi i mlodzieiq realizowane w ramach lokalnego 
systemu wspierania rodziny i pieczy zastepczej. Podejmowane pnez  streetworkerdw 
dzialania bedq mialy pozytywny wplyw na zmianq stylu iycia i zachowania mlodych 
ludzi oraz ksztaltowanie i wzmacnianie ich pozytywnych postaw iyciowych m.in. 
popnez alternatywe do bezpiecznego spedzania czasu wolnego i otrzymania fachowej 
pomocy. 

....................................................... 
pieczgi. kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta t o h i /  

miejskiej jednostki organizacyjnej 
dnostki organizacyjnej 

L6di, dnia 1 3 czenvca 20 1 6 r. 


