
ZARZĄDZENIE NR 93/2020 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 1 października 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych inicjatywy „Grant Obywatelski 2021” 
z mieszkańcami Gminy Drzewica 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 Uchwały Nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy z 
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drzewica  
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 457) zarządzam, co następuje: 

§1. Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Drzewica w sprawie inicjatywy „Grant Obywatelski 2021”. 

§2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w dwóch etapach: 

1) obejmujący zgłaszanie propozycji projektów obywatelskich przez mieszkańców Gminy Drzewica; 

2) obejmujący udział mieszkańców Gminy Drzewica w badaniu ankietowym (głosowaniu).  

§3. Przedmiotem konsultacji społecznych są projekty obywatelskie o charakterze inwestycyjnym oraz nieinwestycyjnym, 
które mogą być realizowane na terenie miasta Drzewica oraz danej jednostki pomocniczej Gminy Drzewica 
(sołectwa).  

§4. Środki finansowe na realizację projektów w ramach inicjatywy „Grant Obywatelski 2021” uwzględnione w projekcie 
budżetu Gminy Drzewica na rok 2021 w ramach rezerwy celowej dzieli się na pule: 

1) obejmującą miasto Drzewica; 

2) obejmującą jednostki pomocnicze Gminy Drzewica (sołectwa), proporcjonalnie do liczby mieszkańców jednostki 
pomocniczej ustalonej na dzień 30.09.2020 r.  

§5. Informację o kwocie środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach inicjatywy „Grant 
Obywatelski 2021” oraz jej podział na pule podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 
Drzewica w terminie do 20.11.2020 r., przy czym kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Gminy 
Drzewica w części przeznaczonej na realizację projektów w ramach inicjatywy „Grant Obywatelski 2021”.  

§6. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów obywatelskich inwestycyjnych,  
w tym zadań remontowych lub infrastrukturalnych, które przyczyniają się do zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty oraz stanowią zadania własne Gminy Drzewica z zastrzeżeniem, że projekty te muszą dotyczyć zadań 
realizowanych na nieruchomościach do których Gmina Drzewica posiada tytuł prawny.   

§7. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów obywatelskich 
nieinwestycyjnych, które przyczyniają się do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz stanowią zadania 
własne Gminy Drzewica, obejmujące sprawy: 

1) o charakterze sportowym, turystycznym i rekreacyjnym; 

2) z zakresu promocji Gminy Drzewica;  

3) z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska; 

4) z zakresu rehabilitacji zdrowotnej i ochrony zdrowia; 

5) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy osobom  
z niepełnosprawnością oraz osobom w wieku emerytalnym; 

6) upowszechniających kulturę, w szczególności nawiązujących do historii Gminy Drzewica i pamięci historycznej. 



§8. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy nie mogą zgłaszać projektów obywatelskich: 

1) których szacowany koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż przewidywany dla wymienionej kategorii; 

2) które stoją w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;  

3) których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania w 
stosunku do wartości proponowanego zadania; 

4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa; 

5) kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Drzewica. 

§9. Projekty obywatelskie zgłaszane w ramach konsultacji społecznych nie mogą polegać na: 

1) zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171); 

2) organizacji kolejnej edycji wydarzenia cyklicznego; 

3) sporządzeniu wyłącznie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z nadzorem inwestorskim.  

§10. Projekty obywatelskie zgłaszane w ramach konsultacji społecznych powinny zostać zrealizowane w ciągu jednego 
roku budżetowego.  

§11. Propozycje projektów obywatelskich w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych mogą być zgłoszone 
poprzez wypełnienie formularza, który należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drzewicy (pok. 10) w 
terminie od 23.11.2020 r. do 18.12.2020 r. z zachowaniem zasady, że: 

1) każdy mieszkaniec miasta Drzewica może zgłosić tylko jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na 
terenie miasta Drzewica; 

2) każdy mieszkaniec jednostki pomocniczej Gminy Drzewica (sołectwa) może zgłosić tylko jeden projekt 
obywatelski, który będzie realizowany na terenie tej jednostki pomocniczej.  

§12. Do formularza, o którym mowa w §11 zarządzenia dołącza się listę co najmniej 5 mieszkańców popierających 
projekt obywatelski, którzy zamieszkują odpowiednio na terenie miasta Drzewica lub jednostki pomocniczej Gminy 
Drzewica (sołectwa).  

§13. Wzór formularza zgłoszenia projektu obywatelskiego oraz listy poparcia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§14. Propozycje projektów obywatelskich zgłoszonych w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych zostaną 
zweryfikowane przez odpowiedni referat lub jednostkę organizacyjną Gminy Drzewica w terminie od 21.12.2020 r. 
do 07.01.2021 r. w zakresie: 

1) zgodności z prawem, w szczególności przynależności do zakresu działania gminy; 

2) spełniania przez projekt wymogów formalnych, w szczególności w zakresie liczby podpisów poparcia; 

3) możliwości finansowych oraz wykonalności technicznej projektu. 

§15. Wzór karty oceny projektu obywatelskiego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§16. Wyniki weryfikacji projektów obywatelskich zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zostaną podane do 
publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Gminy Drzewica w terminie do 08.01.2021 r. 
Propozycje projektów obywatelskich otrzymają odpowiednio znacznik „przyjęty” lub „nieprzyjęty”. W przypadku 
projektów oznaczonych jako „nieprzyjęty” przedstawione zostanie uzasadnienie przyczyn jego odrzucenia. 

§17. Propozycją projektów obywatelskich, które otrzymały znacznik „przyjęty” zostaną losowo nadane numery 
identyfikacyjne ID, które będą decydowały o miejscu na liście projektów objętych badaniem ankietowym 
(głosowaniem).  



§18. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji formularza zgłoszenia projektu obywatelskiego, Wnioskodawcy 
przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji o niedopuszczeniu do drugiego etapu konsultacji, które należy 
złożyć do Burmistrza Drzewicy w terminie do 13.01.2021 r. 

§19. W wyniku złożonego odwołania formularz zgłoszenia projektu obywatelskiego podlega ponownej weryfikacji przez 
odpowiedni referat lub jednostkę organizacyjną Gminy Drzewica, z uwzględnieniem argumentów zawartych  
w odwołaniu. Informację o rozstrzygnięciu odwołania należy przekazać wraz z uzasadnieniem Wnioskodawcy  
w terminie do 15.01.2021 r. Rozstrzygnięcie w przedmiocie złożonego odwołania ma charakter ostateczny.  

§20. Drugi etap konsultacji społecznych przeprowadza się w terminie od 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r. w formie 
badania ankietowego (głosowania) przeprowadzonego w formie tradycyjnej oraz elektronicznej za pośrednictwem 
formularza dostępnego na stronie Gminy Drzewica, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.   

§21. Prawo do udziału w badaniu ankietowym przysługuje każdemu mieszkańcowi Gminy Drzewica z zachowaniem 
zasady, że: 

1) każdy mieszkaniec miasta Drzewica może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie 
realizowany na terenie miasta Drzewica; 

2) każdy mieszkaniec jednostki pomocniczej Gminy Drzewica (sołectwa) może oddać tylko jeden głos na jeden 
projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie tej jednostki pomocniczej.  

§22. Formularze z badania ankietowego będą uznane za nieważne w przypadku: 

1) oddania głosu przez osobę nieuprawnioną; 

2) braku wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych; 

3) nieczytelnego wypełnienia formularza; 

4) oddania głosu na większą ilość projektów obywatelskich niż wskazana w zarządzeniu; 

5) oddania więcej niż jednego głosu przez jedną osobę.  

§23. Listę projektów obywatelskich, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów w danej puli (największe poparcie 
mieszkańców) ustala się poprzez zsumowanie głosów ważnych oddanych na każdy z projektów. 

§24. Burmistrz Drzewicy proponuje Radzie Miejskiej w Drzewicy uwzględnienie w budżecie zadań w ramach projektów 
obywatelskich, które otrzymały największe poparcie mieszkańców. W przypadku, gdy projekt, który zwyciężył  
w głosowaniu nie wyczerpał puli środków, do realizacji proponowany jest następny z listy projekt, którego łączne 
koszty nie przekraczają dostępnych środków finansowych. 

§25. Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Gminy Drzewica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie w terminie do 12.02.2021 
r.  

§26. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 93/2020  
Burmistrza Drzewicy  
z dnia 1 października 2020 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU OBYWATELSKIEGO  
W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „GRANT OBYWATELSKI 2021” 

 

Miejsce realizacji projektu obywatelskiego: 

� miasto Drzewica 

� jednostka pomocnicza Gminy Drzewica (sołectwo) - …………………………………………………………………… 

 

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Tytuł projektu obywatelskiego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Opis projektu obywatelskiego (zakładane cele realizacji projektu, rodzaj działań prowadzonych w ramach realizacji 
projektu, rezultaty realizacji projektu, miejsce realizacji projektu): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



4. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu obywatelskiego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Beneficjenci projektu obywatelskiego (opis grupy mieszkańców, która skorzysta z realizacji projektu): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Szacunkowy kosztorys realizacji projektu obywatelskiego (należy uwzględnić wszystkie koszty realizacji projektu): 
 

L.p. Opis kosztu Wartość kosztu  
[zł] 

   

   

   

   

   

   

   

Razem  

7. Osoby do kontaktu: 
 
L.p. Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon kontaktowy 

1    

2    

8. Oświadczenie Wnioskodawcy: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami przeprowadzenia konsultacji społecznych inicjatywy „Grant Obywatelski 
2021” z mieszkańcami Gminy Drzewica, które zostały określone w Zarządzeniu Nr 93/2020 Burmistrza Drzewicy z dnia  
1 października 2020 roku. 

……………………………………….. 
(Miejscowość, data) 

…………………………………………………………. 
(Czytelny podpis Wnioskodawcy) 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku ze zgłoszeniem projektu obywatelskiego w ramach konsultacji społecznych  

„Grant Obywatelski 2021” 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 
Rozporządzenie) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22,  

tel. 48 375 60 91, e-mail ugm@drzewica.pl. 
 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Pan Waldemar 
Pęczkowski poprzez adres e-mail: iod@drzewica.pl. 

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych związanych z konsultacjami 

społecznymi inicjatywy „Grant Obywatelski 2021” na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia. Ponadto przetwarzanie 
danych Wnioskodawcy poprzez podanie ich do publicznej wiadomości odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a 
Rozporządzenia – zgody osoby, której dane dotyczą.  

 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania,  
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
2) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

 
7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia; 
2) prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 Rozporządzenia; 
3) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, gdyż  podstawą 

przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia. 
 

 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. 

Przy czym podanie danych jest: 
1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy. 
 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Oświadczenie Wnioskodawcy: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Miejskim  
w Drzewicy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem projektu obywatelskiego  
w ramach konsultacji społecznych inicjatywy „Grant Obywatelski 2021”.  

 

……………………………………….. 
(Miejscowość, data) 

…………………………………………………………. 
(Czytelny podpis Wnioskodawcy) 



LISTA MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH PROJEKT OBYWATELSKI  
ZGŁOSZONY W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

 „GRANT OBYWATELSKI 2021” 
 

1. Tytuł projektu obywatelskiego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Lista mieszkańców popierających projekt obywatelski: 
 
L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Czytelny podpis 

               

               

               

               

               
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z udzieleniem poparcia dla projektu obywatelskiego w ramach konsultacji społecznych  

„Grant Obywatelski 2021” 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, tel. 48 375 60 

91, e-mail ugm@drzewica.pl. 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Pan Waldemar Pęczkowski 

poprzez adres e-mail: iod@drzewica.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych związanych z konsultacjami społecznymi 

inicjatywy „Grant Obywatelski 2021” na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom 

lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające). 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
2) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia; 
2) prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art.20 Rozporządzenia; 
3) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, gdyż  podstawą przetwarzania 

Pani/Pana  danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. Przy czym 

podanie danych jest: 
3) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 
4) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych 

będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 93/2020  
Burmistrza Drzewicy  
z dnia 1 października 2020 r. 

KARTA OCENY PROJEKTU OBYWATELSKIEGO  
ZGŁOSZONEGO DO PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

„GRANT OBYWATELSKI 2021” 
 

Tytuł projektu obywatelskiego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I. Analiza formalna (należy niewłaściwe skreślić): 
 

I.1. Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu we właściwym terminie, TAK NIE 

I.2. Projekt obywatelski został zgłoszony na formularzu zgodnym ze wzorem określonym  
w zarządzeniu. Formularz ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. TAK NIE 

I.3. Do formularza załączono klauzulę informacyjną RODO wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy. TAK NIE 

I.4. Do formularza załączono listę co najmniej 5 mieszkańców popierających projekt obywatelski 
zgodną ze wzorem określonym w zarządzeniu. TAK NIE 

I.5. Łączny szacunkowy koszt całkowity projektu obywatelskiego nie przekracza kwoty, która może 
być przeznaczona na realizację projektu.  TAK NIE 

I.6. Proponowany projekt obywatelski może być formalnie ujęty w uchwale budżetowej Gminy 
Drzewica na rok 2021. 

TAK NIE 
Dział  Rozdział  Paragraf  

I.7. Proponowany projekt obywatelski jest zgodny z prawem, w tym prawem lokalnym,  
a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego TAK NIE 

Uwagi do analizy formalnej (należy wskazać w sytuacji skreślenia w pkt I.1. – I.7. opcji „TAK” 

 

II. Analiza merytoryczna (należy zaznaczyć właściwe, a w przypadku opcji „TAK” lub „NIE” niewłaściwe skreślić): 
 

II.1. Proponowany projekt obywatelski należy do zadań własnych gminy. TAK NIE 

II.2. Nieruchomość, na której ma być realizowany projekt obywatelski inwestycyjny: 
� stanowi własność Gminy Drzewica; 
� jest w posiadaniu Gminy Drzewica na podstawie innego tytułu prawnego niż własność;  
� jest obciążona na rzecz osób trzecich; 
� nie dotyczy. 

II.3. Nieruchomość, na której ma być realizowany projekt obywatelski inwestycyjny: 
� nie jest przeznaczona do sprzedaży; 
� jest przeznaczona na inny cel; 
� nie dotyczy.  

II.4. Proponowany projekt obywatelski jest przewidziany do uwzględnienia w budżecie Gminy 
Drzewica na rok 2021 poza konsultacjami społecznymi. TAK NIE 

II.5. Projekt obywatelski jest możliwy do realizacji w trakcie roku budżetowego 2021. TAK NIE 



II.6. Szacunkowe koszty proponowanego projektu obywatelskiego w ocenie dokonującego analizy: 
� są w rzeczywistości niższe niż wskazano w formularzu – kwota szacowana przez oceniającego: …………………………. zł; 
� zostały wskazane prawidłowo w formularzu oraz uwzględniają wszystkie koszty niezbędne przy realizacji projektu; 
� są w rzeczywistości wyższe niż wskazano w formularzu – kwota szacowana przez oceniającego: …………………………. zł; 
� nie są możliwe do określenia na podstawie informacji zawartych w formularzu.  

II.7. W ocenie dokonującego analizy, realizacja projektu obywatelskiego jest możliwa do realizacji  
z technicznego punktu widzenia. TAK NIE 

II.8. W ocenie dokonującego analizy, realizacja projektu spełnia wymogi celowości, gospodarności  
i racjonalności wydatkowania środków publicznych. TAK NIE 

II.9. Realizacja proponowanego projektu obywatelskiego jest komplementarna w stosunku do innych 
zadań zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji przez Gminę Drzewica. TAK NIE 

II.10. Realizacja proponowanego projektu stanowi przeszkodę w realizacji innych zadań 
realizowanych lub planowanych do realizacji przez Gminę Drzewica. TAK NIE 

Uwagi do analizy merytorycznej 

 

Opinia o projekcie obywatelskim, uwagi ogólne: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ocena projektu obywatelskiego: 

 

Projekt należy uznać za „przyjęty” 

 

…………………………………………………. 
(Data i czytelny podpis oceniającego) 

 

Projekt należy uznać za „nieprzyjęty” 

 

…………………………………………………. 
(Data i czytelny podpis oceniającego) 

 

 


