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UWAGA! 
W d y  punkt powinien zosta4 wypelniony. Jdli kt6raS pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym pnez Pafistwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyczyn. 

Cz@C A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypehia merytoryczna Romdrka organizacyjna Vrqchr Mjmta Lodzilmiejska jednostku organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleg do zakresu zadati wl-asnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE (Zadanie zlecone pnez administracie nadowa) 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnyrn, a w szczeg6lnoici 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeJli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zaciania). 

a) &&K b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi U r N u  Miasta 
EodzVmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mokliwoici realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju ~ r z i d u  Miasta 
Eoldzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomo$ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem U p d u  Miasta Eodzi, 
Wydkiafem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urqdu 
Miasta Lochi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mo2e kolidowa6 z innymi 
zadaniami lub inwestycjarni miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a> B!K b) NIE 
Konieczne konsultacje z Wydziatem Edukacji, Wydziatem Kultury, MOPSem. 

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

a) stanowi teren. na kt6rvm emina mote zgodnie z prawem wvdatkowai. Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moke zgodnie z prawem wydatkowac5 4rodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest prze 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi alb& 
Miasta Eodzi) 



c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagarni @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

SMadowe czqSci zadania Koszty szacunkowe brutto 

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

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

.................................................................................................................. 

LACZNIE: 

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

zl 

z4 

zl 

zl 

21 

zl 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 



+*; 10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

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

Zakres zadania - Miasto L6di 
Warunki dostqpnoici zadania - latwo dostqpne dla wszystkich zainteresowanych 

Opinia pozytywna 

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czqsi. B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotycqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentuaInych okolicznodci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inns uwagi istotne dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

Wykonujqc zapisy ustawy o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Wydzial 
Zarzqdzania Kontaktarni z Mieszkahcarni realizuje w 2016 r. powyzsze jako zadanie zlecone 
przez adrninistracjq rzqdowq (w Lodzi dziala 28 punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej). 
Wydzial docenia koniecznoi6 edukacji prawnej mieszkahc6w Lodzi. Istnieje mozliwoS6 
wykorzystania w toku realizacji zadania istniejqcej infrastruktury miejskiej. 

URZqD AMMSTA EODZI 
DEPARTAMENT OBSLUGI I ADMlNlSTRACJl 

WYDZlA L ZA RZq DZA NjA 
KONTAKTAMI Z MlESZKANCAMl 
90-926 t6df ,  ul. Piotrkowska 104 
tel. 42 638-53-15, 42 638-42-68 

....................................................... 
pieczgi komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta t o h i /  

miejskiej jednostki organizacyjnej 
pieczgi i podpb kierownika. 

komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta todzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 
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