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Część A. Metryczka zadania  
1. Nr kolejny zadania ………………………………………………………………………. 
ID zadania  
 
2. Tytuł zadania 
 
 
3.Lokalizacja  
 
 
4.Nazwa merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, do 
której kompetencji należy zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 
2017. 
 
 
Część B. Analiza kompetencji wypełniania formularza zgłoszeniowego zadania. 
1.Złożony formularz ma wypełnione wszystkie wymagane punkty i zawiera wszystkie 
informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy,  
a) TAK          
b)NIE 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie, w przypadku odpowiedzi a), 
przejść do części C karty, a  w przypadku odpowiedzi b) – uzasadnić. 
 
 
Część C. Analiza merytoryczna proponowanego zadania. 
1.Proponowane zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy. 
a) TAK 
b) NIE 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie w przypadku odpowiedzi b) 
uzasadnić i przejść do części D karty) 
 
2.Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, a w szczególności z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do 
proponowanego zadania) 
a) TAK 
b) NIE 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie – w przypadku odpowiedzi b) 
uzasadnić i przejść do części D karty) 
 



3. Inne okoliczności uniemożliwiające realizacje proponowanego zadania.  
a)nie jest przeznaczony na sprzedaż, 
b)nie jest przeznaczony na inny cel, 
c)jest przeznaczony na sprzedaż, 
d)jest przeznaczony na inny cel - jaki?..................................................................  
(proszę podkreślić właściwą/właściwe odpowiedź/odpowiedzi). 
 
4. Proponowane zadanie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie gminy 
Żmigród na 2017 r. poza budżetem obywatelskim: 
a) TAK  
b) NIE 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie - w przypadku odpowiedzi a) 
- przejść do części D karty) 
 
5. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego: 
a) TAK 
b) NIE 
 
6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 
 
 
 
7. Opinia o technicznej wykonalności (jeśli dotyczy) proponowanego zadania: 
a)pozytywna 
b)negatywna 
c)nie dotyczy 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a w przypadku odpowiedzi b) - uzasadnić 
ją). 
 
8. Opinia o celowości realizacji proponowanego zadania w kontekście ustawowych 
wymogów w zakresie gospodarności: 
a)pozytywna 
b)negatywna 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie uzasadnić ją). 
 
9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania (o ile wystąpi) w 
kontekście wymogów gospodarności: 
a)pozytywna 
b)negatywna 
c)nie dotyczy (proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a w przypadku odpowiedzi a) i 
b) uzasadnić ją).  
 
10.Inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania. 
a)nie są znane w okresie prowadzenia analizy, 
b)są znane w okresie prowadzenia analizy 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a w przypadku odpowiedzi b) opisać te 
okoliczności i wyjaśnić ich wpływ na realizację zadania). 
 
 



Część D. Rekomendacja dotycząca uwzględnienia propozycji zadania 
zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na karcie do głosowania: 
a)pozytywna 
b)negatywna (proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie uzasadnić ją). 
Część E. Potwierdzenie ustaleń i opinii z części B i części C oraz rekomendacji 
z części D karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 
2017 r. 
 

podpis Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego  
 
 
   1) ……………………………………………………………. 
 

2)……………………………………………………………. 
 
3) ……………………………………………………………. 
 
4)……………………………………………………………. 
 
5)……………………………………………………………. 
 
6) ……………………………………………………………. 
 
7) ……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


