
- - 

RTA A N A L I ~  MERYTORYCZNEJ PROPOZYUI ZADANIA 
NA 2017 ROK 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypeiniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest zwipana 

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

CzeSC A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytovczna kom6rka organizacyjna Urzgdu Mimta to&i/miejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodii, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mote kolidowak z innyrni 
zadaniami 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 kt6rvm gmina moie znodnie z vrawem wvdatkowae Srodki ~ublicznq 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwaia Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdienie 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 @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisat. do poniiszej tabeli) 

I I 
Koszt wystarczajqcy do realizacji zadania wynika z przeliczenia wg wzoru : 4 godziny pracy specjalist6w po 

150 zl godzina x 29 lice6w 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) PozYtYwna 

b) negatywna 

C) nie dotvczv 

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

a) Nie 

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

a) pozytywna 

b) neaatywna 

c) nie dotyczy 

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

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

Z efektu zadania bqdq korzystat ucmiowie l6dzkich szk61 podstawowych . 



Namer kdmtyfihcyjny zadania, tzw. ID. I LO305 

CzeS6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

dy pdd.4tawowe .objqte sqmdowymi i unijnl~ir,pro~a%~iisCdro~~ 
ramach tych program6w dzieci otrzymujq w szkdach m.in. owoce 

i warzywa. Gl6wnym celem programu Wsp6lnej Polityki Rolnej ,,Owoce i warzywa w szkole" jest 
trwala zmiana nawyk6w iywieniowych dzieci poprzez zwiqkszenie udzialu owodw i warzyw w ich 
codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odiywiania poprzez dzialania towarzysqce o 
charakterze edukacyjnym. Program finansowany jest ze Srodkow pochodqcych z budzetu UE (88%) 
oraz Srodk6w pochodqcych z budietu krajowego (l2%), a calkowity budzet programu w roku 
szkolnym 20 15/20 16 wynosi ok. 20,5 mln EUR (87,8 mln PLN). Dzieciom uczestnicqcym w 
programie udostqpnia siq 2,3 razy w tygodniu SwieBe owoce i warzywa (przygotowane do 
bezpoSredniego spoiycia, wystarczajqco rozwiniqte, dojrzale, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymujq 
jaHka, gruszki, truskawki, bor6wki amerykanskie, marchewkq, slodkq paprykq, rzodkiewki, 
pomidorki i kalarepq oraz soki owocowe i warzywne. Kaide dziecko uczestnicqce w programie 
otrzymuje jednorazowo porcjq skladajqcq siq z jednego produktu owocowego i jednego produktu 
warzywnego. 

Biorqc pod uwagq zapis ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 
157 poz. 1240), kt6ra w art. 44 ust. 3 ww. ustawy okreila, ze Wydatkipublicznepowinny byC 
dokonywane: I )  w sposbb celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektbw z danych naRiadbw, Wydzial Edukacji nie rekomenduje 
zgloszonej we wniosku propozycji i ocenia jq negatywnie. 
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