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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zosta6 wypelniony. Jeili kt6ral pozycja nie jest miqzana 

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

Czqii A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzgdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

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

a) I& 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) I.@ b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkarni organizacyjnymi Urzedu Miasta Lodzi/miejskirni 
jednostkami organizacyjnyrni dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania (np. z Biurem 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta Lodzi, Miejskq 
Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, WydziaIem Zbywania i Nabywania NiemchomoSci w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eoa'zi, Wydzialem Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi); dotyczy 
sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innymi zadaniami lub inwestycjami 
miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
nie dotycw 

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

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

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jestprzeznaczony nu sprzedai - zostaIapodjgta 
stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta Miasta 
Eodzi) 

c) nie dotvcw 



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 uwapami @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisaC do ponizszej tabeli) 

Lqczne koszty szacunkowe zadania zostaly skorygowane z kwoty 91 9.680 z4 na kwotq 459.840 
zl zgodnie ze zrnniejszonq (za zgodq autora) do 15 liczbq asystent6w rodziny przewidzianych 
do zatrudnienia w rarnach zgloszonego zadania. 

Sktadowe c@ci zadania 

Pokrycie koszt6w wynagrodzeh 

Koszty dojazd6w do miejsca realizacji zadan 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) PozYtYwna 

b) negatywna 

c) nie dotvczy 

Koszty szacunkowe brutto 

450.000 zl 

9.840 zl 

459.840 zf 

8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowa4o w przysz4oSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

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

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

b) negatywna 

c) nie dotvczy 

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

a) pozytywna 
b) negatywna 

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

Zadanie bqdzie dostqpne dla rodzin z terenu todzi wymagajqcych wsparcia asystenta. 
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CzqSt5 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

b) negatywna 

Miejski OBrodek Pomocy Spolecznej pozytywnie rekomenduje, zgloszone do realizacji 
w ramach budietu obywatelskiego 2017, zadanie polegajqce na zatrudnieniu na terenie 
todzi dodatkowo 15 asystent6w rodziny. 
Funkcja asystenta rodziny zostala wprowadzona ustawq z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej. Zgodnie z ustawq do zadan asystenta 
naleiy m.in. udzielanie rodzinom pomocy w rozwiqzywaniu problem6w socjalnych, 
psychologicznych, wychowawczych, w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, 
w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, w zdobywaniu umiejqtno4ci 
prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w wychodzeniu z trudnych 
sytuacji iyciowych. GMwnym zadaniem asystenta jest jednak niedopuszczenie 
do oddzielenia dziecka od rodziny, a w przypadku dzieci jui  umieszczonych w pieczy 
zastqpczej, praca na necz jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 
W 2015 roku pomocq 23 asystent6w zostalo objqtych lqcznie 441 rodzin z terenu todzi. 
Aktualnie w Wydzialach Pracy $rodowiskowej zatrudnionych jest 17 asystent6w 
rodziny. Z uwagi na wzrastajqce zapotnebowanie w tym zakresie istnieje koniecznoBC 
zatrudnienia dodatkowo 15 asystent6w. 
Realizacja zadania pozytywnie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rodzin 
objqtych pomocq asystenta, a tym samym przyczyni siq do zapobiegania 
umieszczeniom w pieczy zastqpczej dzieci z terenu todzi. 

....................................................... 
pieczgC kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta to&Y 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

L6di, dnia 09.06.20 16r. 


