
UWAGA! 
M y  punkt powinien zostaC wypehiony. Jdli kt6rai pozycja nie jest miqzana 

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

Cz# A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypdnia merytoryana komdrh organizacyjna Urzgdu Miasta EoaWmiejsh jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadah wlasnych gminy albo pwiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Propnowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegblno$ci 
z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego Ces'li taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mo2liwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczt+cymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
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4. Teren, na ktoqmi ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

dstanowi teren, na ktdrvm gmina moZe z~odnie z Drawem wvdatkowaf Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqa'zenie Prezydenta 
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 uwa~ami (poprawione koszh) szacunkowe vrosze wvisaf do vonitszei tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

b) negatywna 

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

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

a) Nie 

b) Tak (iakie w yvmiarze rocznvm?) 

Przyblizony koszt calorocznego utrzymania nawierzchni boiska - ok. 20.000 zl 



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

b) negatywna 

C) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoSci: 

b) negatywna 

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

Park Nad Jasieniem jest ogblnodostqpny dla mieszkhcow przez c a b  rok. 
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Czqid B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemodiwiajqcych realizacjq proponowanego 

zadania oraz inne zcwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Parku Nad Jasieniem, podniesie standard obiektu 
oraz wplynie pozytywnie na promowanie aktywnogci fizycznej wir6d rnieszkahcow. 

pien@ komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta to&Y 
miejskiej jednostki organizacyjwj 

............................................. 
piengC i podpis kierownika. 

komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta 
to&Y 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

t6di ,  dnia 22.06.201 6 r. 


