
 
 

KARTA OCENY ZADANIA  
 

zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.  
na 2017 rok 

Nazwa zadania  
 

Wnioskodawca  
 

 
Weryfikacja formalna 

Kryteria TAK NIE 
 

Zadanie zostało zgłoszone na Formularzu zgłoszeniowym zgodnym  
ze wzorem przyjętym w zarządzeniu  

  

Formularz zgłoszenia zadania wpłynął w terminie zgodnym  
z Harmonogramem przyjętym w zarządzeniu 

  

Wnioskodawca stale zamieszkuje na terenie Gminy Książ Wlkp. 
 

  

Wnioskodawca w dacie zgłaszania zadania ukończył 18 lat 
 

  

Formularz zawiera prawidłowy numer PESEL wnioskodawcy 
 

  

Do Formularza zgłoszenia zadania załączona została Lista mieszkańców 
Gminy Książ Wlkp. popierających zgłoszone zadanie 

  

Formularz zawiera prawidłowe numery PESEL osób popierających zadanie 
 

  

Osoby popierające zadanie stale zamieszkują na terenie Gminy Książ Wlkp.  
i w dacie rozpoczęcia konsultacji, ukończyły 18 lat 

  

Łączny szacunkowy koszt realizacji zgłoszonego zadania mieści się w kwocie 
przewidywanej na Budżet Obywatelski Gminy Książ Wlkp. w 2017 roku 

  

 
 

□ Formularz zgłoszenia zadania zweryfikowano  
     POZYTYWNIE 

□ Formularz zgłoszenia zadania zawiera błędy  
     lub/i braki 

 
 
Data wezwania do poprawienia lub/i uzupełnienia 
błędów lub/i braków 

 

Termin poprawienia lub/i uzupełnienia błędów lub/i 
braków (7 dni) 

 

 
 
..................................................................................................................................................................................... 
(data i podpis)  
 
Data poprawienia lub/i uzupełnienia błędów 
lub/i braków 

 
 

□ Formularz zgłoszenia zadania zweryfikowano  
     POZYTYWNIE 

□ Formularz zgłoszenia zadania zweryfikowano 
     NEGATYWNIE

 
..................................................................................................................................................................................... 
(data i podpis) 
 
 
Weryfikacja merytoryczna 

Kryteria TAK NIE 
 



Zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy,  o którym 
mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

  

Zgłoszone zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
 

   

Zgłoszone zadanie jest zgodne z obowiązującymi w gminie Książ Wlkp. 
dokumentami strategicznymi 

  

Zgłoszone zadanie pod względem uwarunkowań technicznych 
 i przyrodniczych jest możliwym do realizacji  

  

Szacunkowy koszt zadania nie przekracza puli środków finansowych 
przewidywanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Książ Wlkp., na dany rok budżetowy 

  

Zgłoszone zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku 
budżetowego, którego dotyczą konsultacje 

  

Zgłoszone zadanie obejmuje całość realizacji zadania 
 

  

Zgłoszone zadanie spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności 
wydatkowania środków publicznych, w szczególności dotyczące przyszłych 
szacunkowych kosztów eksploatacji 

  

Zgłoszone zadanie jest możliwym do realizacji na terenie stanowiącym 
własność Gminy Książ Wlkp., nieobciążonym prawem osób trzecich 

  

Zgłoszone zadanie dotyczy miejsc lub wydarzeń dostępnych dla wszystkich 
mieszkańców Gminy  

  

 
 
 

□ Zgłoszone zadanie zweryfikowano  
     POZYTYWNIE 

□ Zgłoszone zadanie zweryfikowano 
     NEGATYWNIE 

 
 
Uzasadnienie 
 
 
 
Data wezwania do poprawienia lub/i uzupełnienia 
błędów lub/i braków 

 

Termin poprawienia lub/i uzupełnienia błędów lub/i 
braków (7 dni) 

 

 
 
..................................................................................................................................................................................... 
(data i podpis) 
 
 
Data poprawienia lub/i uzupełnienia błędów lub/i 
braków 

 
 

□ Zgłoszone zadanie zweryfikowano 
     POZYTYWNIE 

□ Zgłoszone zadanie zweryfikowano  
     NEGATYWNIE

 
 
..................................................................................................................................................................................... 
(data i podpis) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


