
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE  

 

z dnia 31 stycznia 2023r.  

 

w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszonych projektów do Jastrowskiego Budżetu 

Obywatelskiego i określenia wzoru „Karty oceny zadania do Jastrowskiego Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2023”. 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 ostawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2023r. poz.40) w związku z §5 ust.1 uchwały Nr 500/2022 Rady Miejskiej 

w Jastrowiu z dnia 25 października 2022r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 

Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz.8202) -  

 

zarządza się, co następuje:  

§1. Oceny zgłoszonych projektów do Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego pod 

względem formalnym i merytorycznym dokonuje komisja w składzie:  

1) Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie – Agnieszka Głyżewska – Klofik – 

przewodnicząca komisji, 

2) Inspektor ds. promocji  – Małgorzata Krause – członek komisji,   

3) Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Piotr 

Kozłowski – członek komisji, 

4) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Agnieszka Kozłowska,  

5) Radny Rady Miejskiej w Jastrowiu Cezary Wyszyński - członek komisji,  

6) Radny Rady Miejskiej w Jastrowiu – Dariusz Miszczak - członek komisji. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącą komisji.  

3. Dla ważności posiedzenia komisji wymagany jest udział co najmniej 4 członków 

komisji. 

§2. Weryfikacja przez Komisję propozycji projektów odbędzie się w terminie 

od 01 lutego do 17 lutego 2023r.  

§3. Komisja oceniając zgłoszone projekty, bierze pod uwagę kryteria zawarte w §5 ust.2 

uchwały Nr 500/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2022r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 

§4. Określa się wzór „Karty oceny zadania do Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 

rok 2023”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§5. Po zakończeniu oceny przez komisję, sporządzona zostanie informacja zawierająca 

wyniki oceny wszystkich zgłoszonych projektów wraz z uzasadnieniem, która zostanie 

zamieszczona na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu oraz na tablicy ogłoszeń wraz                       

z pouczeniem o prawie złożenia odwołania zgodnie z §5 ust.4, 5, 6, 7, 8 i 9 uchwały Nr 

500/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2022r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. promocji Urzędu Gminy 

i Miasta w Jastrowiu.   

§7. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.  

 



Załącznik 

do zarządzenia Nr 19/2023 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 31 stycznia 2023r.  

w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszonych projektów do Jastrowskiego Budżetu 

Obywatelskiego i określenia wzoru „Karty oceny zadania do Jastrowskiego Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2023”. 

  

 

Karta oceny zadania do Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 

 

 

1. Nr projektu 

 

 

2. Data rejestracji zgłoszenia 

 

3. Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

 

Uprawniony mieszkaniec Gminy i Miasta 

Jastrowie:       TAK/NIE 

 

Zgłoszenie przez osobę niepełnoletnią, 

zgoda opiekuna prawnego: TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

4. Tytuł projektu 

5. Wartość szacunkowa projektu  

 

 

 

OCENA PROJEKTU: 

 

1. Ocena zgodności projektu z prawem, w szczególności:  

a. projekt jest zgodny z zadaniami własnymi gminy TAK NIE 

b. projekt jest możliwy do realizacji w roku 2023, TAK NIE 

a. projekt jest zgodny z ustawami, rozporządzeniami i aktami 

prawa miejscowego mającymi zastosowanie w przypadku 

realizacji projektu; 

TAK NIE 

2. Weryfikacja spełniania przez projekt wymogów formalnych, 

w szczególności: 

a. liczba podpisów poparcia dla danego projektu (co najmniej 

10 mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie, w przypadku 

osób niepełnoletnich dołączona zgoda opiekuna prawnego) 

TAK NIE 

b. projekt uwzględnienia, o ile to możliwe, zasady 

uniwersalnego projektowania 

TAK NIE 

c. formularz zgłoszeniowy projektu jest kompletny i poprawnie 

wypełniony 

TAK NIE 

3.  Ocena wykonalności technicznej projektu, obejmującą w szczególności: 

a. dostępne są materiały i technologie umożliwiające realizację 

projektu 

TAK NIE 

b. realizacja projektu jest technicznie możliwa na konkretnej 

nieruchomości wskazanej w projekcie  

TAK NIE 



4. Projekt nie narusza zasady racjonalności 

gospodarowania środkami publicznymi; 

TAK NIE 

5. Projekt jest realizowany i zlokalizowany na 

nieruchomościach należących do mienia 

komunalnego na działkach gruntu oraz 

nieruchomościach będących własnością Gminy i 

Miasta Jastrowie 

TAK NIE 

6. Projekt nie dotyczy terenu będącego własnością 

Gminy i Miasta Jastrowie, na których prowadzona 

jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności 

dotowanej przez Gminę i Miasto Jastrowie), przez 

którą rozumie się działalność prowadzoną w celu 

osiągnięcia zysków 

TAK NIE 

7. Projekt ma charakter inwestycyjny tj. jest związany 

z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową, 

remontem czy też modernizacją elementów 

infrastruktury gminnej. 

TAK NIE 

8. Wymagany budżet całkowity na realizację nie 

przekroczy wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na Jastrowski Budżet Obywatelski w 

roku 2023 (tj. 10-30 tys.) 

TAK NIE 

9. Projekt po realizacji nie będzie generował kosztów 

utrzymania w latach następnych niewspółmiernie 

wysokie w stosunku do wartości proponowanego 

zadania 

TAK NIE 

10. Projekt nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi 

planami i programami, w tym w szczególności z 

planami zagospodarowania przestrzennego, 

wieloletnią prognozą finansową itp. 

TAK NIE 

11. Projekt nie narusza obowiązujących przepisów 

prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności 

TAK NIE 

12. Projekt nie zakłada realizacji jedynie części projektu, 

w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu 

inwestycji 

TAK NIE 

Do projektu dołączono dodatkowe materiały:  

 

 

 

Uwagi do oceny:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja rekomenduje poddanie pod głosowanie proponowanego 

zadania, którego dotyczy karta oceny  

 

 

TAK 

 

NIE 



Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy Komisji dokonującej oceny: (imię, nazwisko i podpis, data sporządzenia karty) 

 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

3. ……………………. 

4. …………………….. 

5. …………………….. 

6. ……………………. 

 

 

 

 


