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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest zwiqzana 

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

Cz@% A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypejnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzqdu Mimta Eoddmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadaii wlasnych p i n y  albo powiatu. 

a) T. iK b) NIE 

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

a) L%!L b) NIE 
.................................................................................................................. 
3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnyrni 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 
Nieruchomodci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowab z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK 

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

a) stanowi teren, na kt6rvm pmina moie z~odnie z prawem wvdatkowad 4rodki 
pu bliczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z Rrawem wydatkowah h o e  
ne zadanie (np. teren jest przezndczdny$a iprZ'4&i+',71 zo.$$&$ 
waIa Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydahe z a r z q d z e 2 f i ' ~ ~ e z j i f & ~  



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

a) UL b) NIE 
.................................................................................................................. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 
b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe prosze wpisat do poniiszej tabeli) 

SMadowe c#i zadania Koszty szslcunkowe brutto 

Remont nawiemhni ciqgu pieszego (rozebranie starej 
nawierzchni, wymiana podbudowy, postawienie nowych obrzeiy 49 500,OO zl 
i uloienie kostki betonowej gr. 8 cm ) na CK ,,Do&" 

zl 

z4 

zl 

zl 

LACZNIE: 49 500,OO zl 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

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

a) Nie 

b) L k  oakie w wymiarze rocznym?) 
Wykonane zadanie bqdzie generowalo w przyszlofici koszty w zakresie utrzymania 
tj. utrzymanie czystoici, odiniezanie, bieiqce naprawy. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekscie wymogow 
gospodarnoici: 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

c) nie dotyczy 



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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 
11. Opinia o zakresie i w&ach dostqpnosci zadania w przypadku jego realizacji: 

Zadanie dotyczy terenu Cmentana Komunalnego ,,Down - terenu publicznego bez 
ograniczeh w dostepnogci (zgodnie z Replaminem Cmentarza)) dla kaAdego 
uZytkownika tego terenu, pnede wszystkim dla osdb sprawujqcych kult pamieci 
pochowanych tam zmarwch. 



Numer identyfihcyjny zadania, tzw. ID. 

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgioszonego do budietu obywatelskiego na karcie do giosowania 

(w tyrn opis ewentualnych okolicznos'ci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 
b) negatywna 

Z uwagi na zly stan dotychczasowej nawienchni remont alejki jest zasadny i znaczqco 
poprawi komfort komunikacyjny wszystkim odwiedzajqcym groby (duia grupa os6b 
starszych z ograniczeniami ruchowymi), umoiliwi lepsze utrzymanie czystogci na tym 
ciqgu pieszo-jezdnym oraz poprawi estetyke nekropolii. 
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