Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2022
Burmistrza Drzewicy
z dnia 3 stycznia 2022 r.

KARTA OCENY PROJEKTU OBYWATELSKIEGO
ZGŁOSZONEGO DO PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INICJATYWY
„GRANTY OBYWATELSKIE 2022”
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

TAK

NIE

TAK

NIE

I.6. Proponowany projekt obywatelski może być formalnie ujęty w uchwale budżetowej Gminy
Drzewica na rok 2022.
Dział

Rozdział

Paragraf

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

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.4. Proponowany projekt obywatelski jest przewidziany do uwzględnienia w budżecie Gminy
Drzewica na rok 2022 poza konsultacjami społecznymi.

TAK

NIE

II.5. Projekt obywatelski jest możliwy do realizacji w trakcie roku budżetowego 2022.

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.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”

Projekt należy uznać za „nieprzyjęty”

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

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

