Załącznik nr 3 do Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego
Miasta Nowy Targ
KARTA ANALIZY
zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ
TYTUŁ ZADANIA (zgodny z tytułem zadania wskazanym w formularzu zgłoszeniowym)
Numer ID
ANALIZA FORMALNA ZESPOŁU ZADANIOWEGO
(niepotrzebne skreślić)

Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu Miasta Nowy Targ w terminie.

TAK

NIE

Formularz zgłoszeniowy został prawidłowo wypełniony
(wszystkie pola obowiązkowe).

TAK

NIE

Do formularza dołączono listę z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Nowego
Targu, popierających propozycję do Budżetu Obywatelskiego oraz inne wymagane TAK
oświadczenia, dokumenty.

NIE

UWAGI ZESPOŁU ZADANIOWEGO DO ANALIZY FORMALNEJ

Wyznaczony przez Zespół Wydział merytoryczny
odpowiedzialny za prowadzenie („pilotowanie”)
oceny merytorycznej wniosku:
ANALIZA MERYTORYCZNA :
Merytoryczny Wydział
Proponowane zadanie należy do zadań własnych gminy i jest możliwe do realizacji na
podstawie .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
( należy zamieścić przepis prawa materialnego )
Proponowane zadanie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie miasta Nowy
TAK
Targ na następny rok (poza Budżetem Obywatelskim).

NIE

Proponowane zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku
TAK
budżetowego

NIE

Szacunkowe koszty proponowanego zadania w ocenie Wydziału:
Są w rzeczywistości niższe niż wskazano w formularzu

TAK

NIE

Zostały w formularzu oszacowane prawidłowo

TAK

NIE

Są w rzeczywistości wyższe niż wskazano w formularzu

TAK

NIE

Nie są możliwe do oszacowania na podstawie danych zawartych w formularzu

TAK

NIE

W ocenie Wydziału realizacja zadania z technicznego punktu widzenia jest możliwa TAK

NIE

W ocenie Wydziału realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności
TAK
i racjonalności wydatkowania środków publicznych

NIE

Realizacja proponowanego zadania jest komplementarna w stosunku do innych
TAK
zadań zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji przez Miasto

NIE

Realizacja proponowanego zadania stanowi przeszkodę w realizacji innych zadań
TAK
realizowanych lub planowanych do realizacji przez Gminę Miasto Nowy Targ.

NIE

UWAGI WYDZIAŁU DO ANALIZY MERYTORYCZNEJ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami / Wydział Rozwoju i Urbanistyki:
Proponowane zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
TAK
przestrzennego.

NIE

Nieruchomość, na której ma być realizowane zadanie:
Stanowi własność Miasta Nowy Targ

TAK

NIE

Jest w posiadaniu Miasta Nowy Targ na podstawie innego tytułu prawnego niż
TAK
własność

NIE

Jest obciążona na rzecz osób trzecich

TAK

NIE

Nie jest przeznaczona do sprzedaży

TAK

NIE

Jest przeznaczona na inny cel

TAK

NIE

Nie dotyczy

TAK

NIE

UWAGI WYDZIAŁU GN i WYDZIAŁU RiU DO ANALIZY MERYTORYCZNEJ

ANALIZA SKARBNIKA MIASTA
Uwagi:

Zespół Zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego
rekomenduje poddanie pod głosowanie proponowanego zadania,
odrzuca proponowane zadanie,
(Jeśli odrzuca uzasadnić )

Nowy Targ, dnia ...........
Podpisy członków Zespołu Zadaniowego...........................................................................................

