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UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zostat wypelniony. Jefli kt6raf pozycja nie jest zwiqzana 

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

Cz@C A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

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

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadah wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegblnoici 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (je4li taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
E odzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzia!em Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniarni lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowat Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 



podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqhenie Prezydenta 
Miasta Eodii) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest mokliwe do realizacji w trakcie ,iedneqo roku budzetowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagarni (joprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) PozYtYwna 

Skladowe czelci zadania 

Szacunkowy koszt przebudowy 

LACZNIE: 

b) negatywna 

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

Koszty szacunkowe brutto 

900 000 

900 000 

8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przysAoSci koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, ip.)  : 

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 
Koszty blizej nieokreslone zwipane z bieacym utrzymaniem (czysto66, konserwacja) 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

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



a) pozytywna 
b) negatywna 

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

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoici: 

a) pozytywna 
b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie og6lnodostqpne 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. LO341 

Czeiid B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgioszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) P O ~ Y  W n a  
b) negatywna 

Rekomendacja dotyczqca zadania zg~oszonego do budzetu obywatelskiego jest pozytywna 
poniewai spelnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalnoSci i mokna zadanie 
zrealizowaC w ciqgu jednego roku budzetowego. Wykonanie zadania wpfynie na poprawq 
bezpieczenstwa, komfortu i estetyki dla wszystkich uzytkownik6w drogi. 
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