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NA 2017 ROK 

0 8 -06- 2016 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zosta6 wypelniony. Je4li kt6ra4 pozycja nie jest zwiqzana 

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

Cz@d A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kornbrh organizacyjna Urzedu Mimta Eo&i/miejska jednosth organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie na lee  do zakresu zadari wiasnych p i n y  albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowae Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktdrvm m i n a  moze znodnie z prawem wvdatkowak Srodki 
publiczne na z~ioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia 
podjgta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta E odzi) 

c) nie dotyczy 

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



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe proszg wpisai do poniiszej tabeli) 

Wnioskodawca nie uwLglflnil koszk5w dokumentacji oraz nadzoru 

I Skladowe c@ci zadania 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalno4ci proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

44 500 zl 

a) pozytywna 
b) negatywna 

C) nie dotyczv 

8. Czy wykonane zadanie bedzie generowaio w przyszioSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymog6w 
gospodarno4ci: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozyt~wna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpno4ci zadania w przypadku jego realizacji: 

Zadanie adresowane dla uczni6w i6dzkich szka . 



H u w r  jd&@&wyjny zadania, tzw. ID. 

Cz@6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotycqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) Dozvtvwna 

b) negatywna 

Zgodnie z ustaleniarni z wnioskodawcarni, zadanie adresowane bedzie do uczni6w 16dzkich 
szkcM, a zajqcia bqdq mialy charakter edukacji patriotycznej. Pozwolq na ksztaltowanie 
wla6ciwych postaw spdecznych oraz aktywne uczestnictwo w zajqciach pozalekcyjnych. 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

L6di, dnia 6 czerwca 20 16 r. 
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