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CzqSk c 
Karta zmian propozycji zadania 

W trakcie analizy propozycji zadania, za z ~ o d a  autoraI6w dokonano nast~pujqcych zrnian 
(prosze uzupelnib poniisze pun& wpisujqc, jeSli zajdzie taka potrzeba, sformulowania po zmianie): 

1. Tytui zadania 
bez zmian 
2. Lokalizacja zadania 
bez zmian 
Czy miana w okregleniu lokalizacji zadania m a  na koniecznoSC przypisanie zadania do 

innego jego rodzaju? (np. zmiany lokalizacji z osiedla X nu osiedle Y albo zmiany 
z zadania osiedlowego nu ponadosiedlowe; w przypadh takiej zmiany prosimy o pilny 
kontakt z Biurem ds. Partycypacji Spoiecznej w Departamencie Komunikacji SpoIecznej 
i Zdrowia Urzedu Miasta Eodzi) 

nie dotyczy 

TAK (podaj nmwe kategorii zadania po zmianie) 

PONADOSIEDLOWE 

OSIEDLOWE ...... . ... ...... ... . .. ... ...... ... . ..... ... .. . 
( n m a  osiedla po zmianie lokalizacji) 

4. Kr6tki opis zadania z jego elementami skl-adowymi 

bez zmian 

5. Lqczne koszty szacunkowe brutto zadania 

Skladowe czfSci zadania Koszty szacunkowe brutto 
A 

Wykonanie alejek spa;erowych z kostki branitowej o b z n e j  
pow.200mZ , 60.000 zl 

Montai oiwietlenia ogrodowego zlecenie ushgi na zainstalowanie 
25 lamp o wysokoSci ok. 150 cm. 

30.000 zl 

Zabiegi pielegnacyjne roilin - ciecia odmladzajqce, drzew i 
krzewdw, przesadzanie, karczowanie 3.000 zl 

Zaloienie trawnika z rolki o powierzchni ok. 600 m2 18.000 zl 

Dostawa i montai 4 koszy na Smieci oraz 6 lawek parkowych 12.000 zl 

Nasadzenia (iywoptot z tui, magnolie, hortensje, r6ze pienne, 
kalina) z robociznq 

20.000 zl 

EACZNIE: 143.000 zC 



Szacunkowe koszty Iqczne proponowanego zadania zostaly pomniejszone o 7.000~1 tj. koszt 
montaiu altany ogrodowej, na ktory DPS otrzymal Lrodki finansowe od Rady Osiedla. 
W miqzku z powyhzym Iqczny koszt realizacji zadania 150.000 zl skorygowano do kwoty 
143.000 zl. Ponadto autor wniosku, po uzgodnieniu z pracownikiem MOPS, uszczeg6lowil 
specyfikacje dotyczqca skladowych cz~Lci zadania. 

6. Inne zrniany w zadaniu (jakie?) 

Brak innych zmian 

Ustalenia dotyczpce zmianl uzupehienia wniosku zostaly dokonane z wnioskodawcq w 
drodze elektronicznej. 

L6di, dnia 12.05.2016r. ......................................... 
po&is i pieczeE osoby sporzqdzajqcej 


