Chrzanowski Budżet Obywatelski 2018

KARTA ANALIZY
Projektów zadań zgłoszonych w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego
opracowana w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r.

1. Nazwa/Tytuł zadania:
3. Data wpływu

2. Numer zadania:
4. Analiza formalna: (zaznaczyć właściwe)

4.1. Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w wyznaczonym terminie.

TAK

NIE

4.2. Formularz jest zgodny ze wzorem załączonym do Regulaminu ChBO i ma wypełnione wszystkie
pola.

TAK

NIE

4.3. Do formularza dołączono listę z podpisami co najmniej 15 osób.

TAK

NIE

4.4. Zgłaszający jest uprawniony do zgłoszenia zadania (jest mieszkańcem Gminy Chrzanów i ma
ukończone 16 lat).

TAK

NIE

5.1. Proponowane zadanie mieści się w granicach zadań i kompetencji gminy.

TAK

NIE

5.2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz innymi strategicznymi dokumentami gminy.

TAK

NIE

5.3. Proponowane zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2018.

TAK

NIE

Uwagi do analizy formalnej.

Wynik analizy formalnej – POZYTYWNY

NEGATYWNY

5. Analiza merytoryczna:(w przypadku opcji „TAK” i „NIE” – zaznaczyć właściwe)

5.4. Nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie: (zaznaczyć właściwe)
□ stanowi własność Gminy Chrzanów
□ nie stanowi własności Gminy Chrzanów
□ jest w posiadaniu Gminy Chrzanów na podstawie innego tytułu prawnego niż własność
□ jest obciążona na rzecz osób trzecich
□ nie dotyczy
5.5. Nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie: (zaznaczyć właściwe)
□ nie jest przeznaczona do sprzedaży
□ jest przeznaczona na inny cel
5.6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania w ocenie Zespołu dokonującego analizy: (zaznaczyć właściwe)
□ są w rzeczywistości niższe niż wskazano w formularzu
□ zostały wykazane prawidłowo w formularzu
□ są w rzeczywistości wyższe niż wskazano w formularzu
□ nie są możliwe do określenia na podstawie informacji zawartych w formularzu
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5.7. W ocenie Zespołu koszty realizacji zadania mieszczą się w zakresie od 10 000 do 100 000 zł.

TAK

NIE

5.8. Szacunkowe koszty rocznego utrzymania w ocenie Zespołu nie przekraczają 20 % kwoty
przeznaczonej na realizację zadania.
5.9. W ocenie Zespołu realizacja zadania z technicznego punktu widzenia jest możliwa.

TAK

NIE

TAK

NIE

5.10. Istnieje możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata kosztów, które projekt będzie
generował w przyszłości.
5.11. W ocenie Zespołu realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności
wydatkowania środków publicznych.
5.12. Realizacja proponowanego zadania nie pokrywa się z innymi zadaniami wykonywanymi
lub planowanymi do wykonania przez Gminę Chrzanów w roku budżetowym 2018.
5.13. Realizacja proponowanego zadania stanowi przeszkodę w realizacji innych zadań realizowanych
lub planowanych do realizacji przez Gminę Chrzanów.
5.14. Inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: (zaznaczyć właściwe)
□ nie są znane w okresie prowadzenia analizy
□ są znane w okresie prowadzenia analizy i wymienione poniżej

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Uwagi do analizy merytorycznej

Wynik analizy merytorycznej – POZYTYWNY

NEGATYWNY

6.Rekomendacja do poddania zadania pod głosowanie przez mieszkańców:(podpisy członków Zespołu ds.
Budżetu Obywatelskiego)
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