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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli ktdraS pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqB6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta LodzUmiejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oes'li taki ma odniesienie 
do lokalizacji proponowanego zadania). 

a) IM b) NIE 
3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnyrni Urqdu Miasta 
Lodzilmiejskirni jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodii, 
WydziaIem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowab z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) ED$ 
.............................................. 

4. Teren, na kt6ryrn ma by4 zlokalizowane proponowane zadanie: 

I a) stanowi teren, na ktdrvm gmina moie zgodnie z prawem wvdatkowad Srodki -4 i 

publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie 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 prosze wpisai do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 
a) ~ozvtywna 
b) negatywna 
c) nie dotyczy. 

8. Czy wykonane zadanie b&ie generowdo w przysAo$ci koszty (np. 
naprawy, iip.): 

a) Nie 
b) Tak (iakie w wymiarze rocznym?) 

Skladowe c q k i  zadania 

Stacja street workout 

utrzymanie, bieiqce 

Koszty szacunkowe brutto 

95 000,OO zl 

95 000,00 zl 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymog6w 
gospodarnoici: 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 
c) nie dotyczy 

Budowa street workaut na terenie zielehca miejskiego poloionego miedzy 
Lutomierskq i Drewnowskq p n y  KWP wi@e sie z kosztami dla administratora 
zielehca, tj.: 

oplaty ze pneglqdy tygodniowe, kwartalne oraz roczne unqdze6 silowych - 
okolo 3 000,OO zl rocznie, 
oplaty za konserwacje unqdzeh silowych. - okolo 2 400,OO zl rocznie; 

kt6re w ciqgu roku wyniosq ok. 5 400 zl i o t a b  kwote powinny byd zwiekszone hrodki 
na utrzymanie teren6w zieleni miejskiej. 

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

a) pozytvwna 
b) negatywna 

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

. Zadanie dotyczy otwartych teren6w publicznych, bez ograniczeii w dostepnoici dla kakdego 
uiytkownika tego ternu. 



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

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemozliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

Realizacja zgloszonego zadania obejmujqcego budowe street workaut na terenie 
zielenca miejskiego poloionego miedzy ulicami Lutomierskq i Drewnowskq przy KWP 
przyczyni siq do zwiekszenia atrakcyjnoici obiektu, poprawienia sprawnoici fwcznej 
Cwiczqcych oraz jak wynika z naszych obserwacji do zmniejszenia dewastacji 
na tym terenie. 
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