
KARTA ANALIZY PROJEKTU ZGŁOSZONEGO DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

MIASTA DUKLA 

M\ETRYCZKA ZADANIA: (wypełnia Zespół ds. budżetu obywatelskiego)  

 

1. Nr zadania:  

2. Tytuł zadania: 

3. Lokalizacja zadania:  

4. Imię i nazwisko zgłaszającego: 

 

1. ANALIZA FORMALNA (niewłaściwe skreślić) 

1.1    Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dukli 

w wymaganym do tego terminie. 
TAK NIE 

1.2    Formularz zgłoszeniowy został złożony oraz poparty przez 

uprawnione osoby. 
TAK NIE 

1.3   Projekt zadania został zgłoszony na właściwym formularzu. TAK NIE 

1.4   Formularz zgłoszeniowy ma  prawidłowo wypełnione wszystkie 

pola obowiązkowe. 
TAK NIE 

1.5   Do formularza zgłoszeniowego dołączono wszelkie wymagane 

załączniki. 
TAK NIE 

UWAGI DO ANALIZY FORMALNEJ  (wskazać w sytuacji skreślenia w pkt 1.1- 1.5 opcji „TAK”) 

 

2.               ANALIZA MERYTORYCZNA  ( w przypadku opcji „TAK” i „NIE”- niewłaściwe skreślić) 

2.1  Proponowany projekt należy do zakresu zadań własnych Gminy 

Dukla. 

 

TAK NIE 

2.2  Proponowany projekt nie narusza obowiązujących przepisów 

prawa, praw osób trzecich w tym prawa własności 
TAK NIE 

2.3  Proponowany projekt jest zgodny z obowiązującymi w mieście 

dokumentami planistycznymi  

i strategicznymi, w tym w szczególności Studium Uwarunkowań i 

Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, 

obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, Strategią rozwoju Gminy Dukla na lata 2015 - 2022, 

Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018 - 2023 

oraz innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza 

TAK NIE 

2.4  Proponowany projekt nie koliduje z zadaniami rozpoczętymi lub 

planowanymi do realizacji przez Gminę Dukla. 
 

TAK 

 

NIE 

2.5  Proponowany projekt: 

a) realizowany jest na składnikach mienia komunalnego, 

b) nie jest realizowany na składnikach mienia komunalnego, 

c) nie dotyczy 



2.6. Proponowany projekt nie generuje po realizacji kosztów utrzymania 

niewspółmiernie wysokich 

 w stosunku do wartości proponowanego zadania 

TAK 

 

NIE 

 

2.7  Proponowany projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie 

jednego roku budżetowego. 

 

TAK NIE 

2.8  Proponowany projekt nie zakłada wykonania wyłącznie 

dokumentacji projektowej lub planu przedsięwzięcia. 
TAK NIE 

2.9  Proponowany projekt nie zakłada wykonania jednego z elementów 

(etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało 

wykonania dalszych jego elementów (etapów) 

 

TAK NIE 

2.10 Proponowany projekt zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla 

mieszkańców 

 

TAK NIE 

2.11 Proponowany projekt jest możliwy do realizacji pod względem 

technicznym i technologicznym 

 

TAK NIE 

2.12  Proponowany projekt zawiera urealniony, rzeczywisty kosztorys. 

 
TAK NIE 

2.13  Proponowany projekt, po weryfikacji merytoryczno- finansowej, 

nie przekracza dopuszczalnej kwoty ustalonej w zarządzeniu. 

 

TAK NIE 

2.14 proponowany projekt spełnia kryterium celowości i gospodarności 

 

 

TAK NIE 

UWAGI DO ANALIZY MERYTORYCZNEJ 

 

3. REKOMENDACJA ZESPOŁU DO SPRAW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DOKONUJĄCEGO ANALIZY 

MOŻLIWOSCI REALIZACJI PROJEKTU: (niewłaściwe skreślić) 

3. Stanowisko Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego dotyczące 

uwzględnienia projektu na liście zadań podlegającej głosowaniu przez 

Mieszkańców Dukli( w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” 

konieczne jest pisemne uzasadnienie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK 

 

 

 

NIE 

 

 

    Data i podpisy członków Zespołu  

ds. budżetu obywatelskiego 


