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UWAGA! 
W d y  punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli ktdraS pozycja nie jest zwiqzana 

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

Czp46 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta Eo&i/miejskajednostkamiejs j edo tka  organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urqdu Miasta 
Lodzi/miejskirni jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwo6ci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqttkiem Urzedu Miasta Eodzi, 

ie - Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktbrych realizacja zadania moze kolidowat z innymi 
zadaniarni lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na ktbryrn m i n a  moie zrrodnie z prawem wvdatkowat Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowat Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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



a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

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

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Skladowe cz@ci zadania 

LL$CZNIE: 

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

a) Nie 

Koszty szacunkowe brutto 

120 000 zl 
,- 

b) Tak oakie w w~miarze roczn~m?) - koszty konserwacji terenu i urZapzen - 3 000 

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

a) Pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

b) negatywna 

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

Z efektu zadania bed% korzystd wychowankowie przedszkola. 



Czqit B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczrjca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentuainych okolicznos'ci uniemozliwiajqcych reaiizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozIiwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) ~ o z v t w n a  

b) negatywna 

Wykonanie zadania poprawi warunki pracy placowki, uatrakcyjni czas spqdzony przez 
wychowank6w plac6wki przedszkolnej a takze wplynie na estetykq terenu plac6wki. Pozwoli 
na profesjonalnq i ciekawq naukq przepis6w ruchu drogowego wSrod najmlodszych. 

....................................................... 
piened kombrki organizacyjnej Unedu Miasta todzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Eddi, dnia 3 czerwca 20 16 r. 

Tamara '9 Kpi po/an 

............................................. 
pienet ipodpis kierownika. 

kombrki organizacyjnej Urqdu Miasta Lohi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 


