
ZARZĄDZENIE NR 111/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do oceny formalnej i merytorycznej Projektów zgłoszonych do realizacji 
w zakresie Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do oceny formalnej i merytorycznej Projektów zgłoszonych do realizacji w zakresie 
Budżetu Obywatelskiego w następującym składzie określonym w § 2 i § 4.

§ 2. Oceny formalnej dokonuje:

Piotr Konferowicz - starszy informatyk.

§ 3. Ocena formalna dokonywana jest na karcie oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Oceny merytorycznej dokonuje Zespół:

1) Sekretarz Gminy - Przewodniczący zespołu;

2) Kierownik Referatu Planowania i Gospodarki Przestrzennej;

3) Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej;

4) Kierownik Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;

5) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług;

6) Inspektor do spraw obsługi organizacyjno administracyjnej szkół i placówek oświatowych;

7) Inspektor do spraw społecznych, ochrony zdrowia oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. W przypadku braku możliwości udziału przez osoby wymienione w  § 4, w pracy zespołu uczestniczy 
osoba zastępująca na tym stanowisku.

§ 6. Do zadań wszystkich członków Zespołu wymienionych w § 4 należy ocena merytoryczna zgłoszonych 
projektów do realizacji w zakresie Budżetu obywatelskiego w zakresie zgodności z § 17 Uchwały Nr 104/X/2019 
Rady Gminy Małkinia Górna z dnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Małkinia Górna w zakresie budżetu obywatelskiego oraz wymagań 
jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

§ 7. Zespół dokonuje oceny na karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 
Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Karta oceny formalnej Projektu zgłoszonego do realizacji w zakresie budżetu 

obywatelskiego na 2020 rok 

 
Tytuł Projektu……………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Wnioskodawcy……………………………………………………………………………………………. 

tel. Wnioskodawcy……………………………………... 

e-mail Wnioskodawcy…………………………………. 

Oceny formalnej dokonał…………………………………………………………………………………………. 

Oceny dokonujemy kreśląc x w kolumnie „tak” lub kolumnie „nie” w przypadku oceny negatywnej wymogu 

formalnego (dokonano skreślenia nie) wymagane jest uzasadnienie. 

 

Lp. Wymogi formalne tak nie Uzasadnienie 

1 Projekt został zgłoszony przez nie więcej 

niż 3 projektodawców 

   

2 zgłoszenie projektu zostało złożone w 

terminie zgłaszania projektów 

   

3 Zgłoszenie projektu zawiera wszystkie 

wymagane elementy określone w § 11 

Uchwały NR 104/X/2019 RADY GMINY 

MAŁKINIA GÓRNA z dnia 28 czerwca 

2019 r 

 

 

3.1 nazwa projektu    

3.2 opis projektu    

3.3 wskazanie lokalizacji projektu    

3.4 uzasadnienie realizacji projektu    

3.5 opis ogólnodostępności projektu    

3.6 potencjalnych odbiorców projektu    

3.7 szacunkowy koszt realizacji projektu 

potwierdzony kosztorysem lub 

prospektem cenowym 

   

3.8 szacunkowy roczny koszt eksploatacji 

projektu 

   

3.9 dane projektodawców    

3.10 podpisy, w przypadku zgłoszenia projektu 

w formie papierowej 

   

3.11 Zgłoszenia dokonano na formularzu 

stanowiącym wzór do Uchwały NR 

104/X/2019 RADY GMINY MAŁKINIA 

GÓRNA z dnia 28 czerwca 2019 r 

   

4 Do zgłoszenia dołączono oświadczenia co 

najmniej 10 mieszkańców gminy 

   

  
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2019

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 25 września 2019 r.
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DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że składając tę deklarację, potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacjami 

dotyczącymi procedury konkursowej i będę ich przestrzegał/a. Ponadto deklaruję, że swoje obowiązki będę 

wykonywać uczciwie i rzetelnie. Nie ma zależności pomiędzy mną a wnioskodawcą lub współpracującymi z nim 

osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny. 

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub 

obecnie, bądź takie, które mogą zaistnieć w najbliższej przyszłości, kwestionujące moją niezależność w oczach 

którejkolwiek ze stron; jeżeli okaże się podczas procesu oceny, że taki związek istnieje lub powstał, niezwłocznie 

zaprzestanę udziału w procesie oceny. 

 

Data………………… Podpis……………………..…………… 
 

Wnioskowany projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej 

 TAK                                                                NIE                     jeśli NIE  (wymagane uzasadnienie) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Data………………… Podpis……………………..…………… 
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Karta oceny merytorycznej Projektu zgłoszonego do realizacji w zakresie 

budżetu obywatelskiego na 2020 rok 
Tytuł Projektu……………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Wnioskodawcy……………………………………………………………………………………………. 

tel. Wnioskodawcy……………………………………... 

e-mail Wnioskodawcy…………………………………. 

Oceny merytorycznej * dokonali: 

1…………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………. 

 UCHYBIENIA FORMALNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 
Czy wniosek posiada uchybienia formalne, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny 

formalnej? 
       TAK – WSKAZAĆ UCHYBIENIA 

FORMALNE I PRZEKAZAĆ 

    NIE – WYPEŁNIĆ OCENĘ 

MERYTORYCZNĄ 
 

UCHYBIENIA FORMALNE 
1…………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………. 

WNIOSEK DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ 

 

Ocena merytoryczna projektu*: 

* Odpowiedź TAK skutkuje przejściem do kolejnego pytania i dalszej oceny merytorycznej. 

Odpowiedź NIE skutkuje negatywną oceną merytoryczną oraz brakiem rekomendacji do 

poddania projektu pod głosowanie mieszkańców. Odpowiedź NIE wymaga uzasadnienia 

w zakresie wykonalności technicznej zgłoszonego projektu 
Lp. Wymogi merytoryczne tak nie Uzasadnienie 

1  Projekt nie narusza norm, standardów oraz 

przepisów technicznych 

   

2  Projekt jest możliwy do zrealizowania we 

wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, 

w tym czy realizacja projektu nie koliduje z 

realizowanymi przedsięwzięciami gminy 

   

3  Realizacja projektu we wskazanej w 

zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy 

gwarancji udzielonej gminie przez 

wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji 

infrastrukturę 

   

4  Dostępne na rynku technologie umożliwiają 

realizację projektu 

   

5  Do realizacji projektu są wymagane decyzje 

administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, 

opinie lub inne dokumenty techniczne i czy 

ich uzyskanie jest możliwe w terminie, który 

pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku 

budżetowego 

   

  

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2019

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 25 września 2019 r.
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sprawdzenie, czy projekt spełnia wymogi określone w § 6 Uchwały NR 104/X/2019 RADY GMINY 

MAŁKINIA GÓRNA z dnia 28 czerwca 2019 r.  Sprawdzenia punktu 6.1 dokonać na podstawie 

 

Lp. Wymogi merytoryczne Projektu określone w § 

6 Uchwały 

tak nie Uzasadnienie 

6.1 Projekt możliwy do zrealizowania w trakcie 

jednego roku budżetowego 

   

6.2 Projekt zlokalizowany na nieruchomościach, 

do których gmina posiada tytuł prawny 

   

6.3 Projekt mieści się w zakresie zadań własnych 

gminy 

   

6.4 Projekt z którego mieszkańcy gminy będą 

mogli korzystać nieodpłatnie 

   

6.5 Projekt  jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa 

   

6.6 Projekt  jest zgodny z zasadami współżycia 

społecznego 

   

 

Projekt uzyskał/ nie uzyskał pozytywnej oceny: 

Wnioskowany projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i zostanie poddany pod głosowanie 

mieszkańców 

   TAK                                                                 

  

 Wnioskowany projekt nie uzyskał pozytywnej ocenę merytorycznej i nie zostanie poddany pod głosowanie 

mieszkańców 

  

NIE                                    jeśli NIE  (wymagane uzasadnienie) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Data…………………  

Podpis………………..………… 

Podpis……………………..…… 

Podpis……………………..……. 

Podpis…………………………… 
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