
Załącznik nr 4  

do Zarządzenia Nr 98/2016 

Burmistrza Miasta Mława 

z dnia 29.06.2016 r.  

 

KARTA ANALIZY 

ZADANIA ZGŁOSZONEGO DO MŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

1. Tytuł projektu: 

 

2. Numer ewidencyjny  zadania: 

 

3. Wnioskodawca: 

 

4. Analiza formalna: (niewłaściwe skreślić) 

4.1. Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu Miasta Mława 

do dnia 5 września 2016 r. 
TAK NIE 

4.2. Formularz ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola 

obowiązkowe 
TAK NIE 

4.3. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania nie przekracza 

kwoty, która została przeznaczona na realizację projektów 
TAK NIE 

4.4. Proponowane zadanie może być przypisane do klasyfikacji budżetowej w uchwale budżetowej 

Miasta Mława na 2017 rok: 

Dział  Rozdział  Paragraf 
4.5. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym 

lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

TAK NIE 

Uwagi do analizy formalnej: (wskazać w sytuacji skreślenia w pkt. 4. przynajmniej raz „TAK”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Analiza merytoryczna: (w przypadku opcji „TAK’ i „NIE” – niewłaściwe skreślić) 

5.1. Proponowane zadanie należy do zakresu zadań własnych 

gminy 
TAK NIE 

5.2. Nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie: (zaznaczyć właściwe) 

☐ stanowi własność Miasta Mława 

☐ jest w posiadaniu Miasta Mława  na podstawie innego tytułu prawnego niż własność 

☐ jest obciążona na rzecz osób trzecich 

☐ nie dotyczy 

5.3. Nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie: (zaznaczyć właściwe) 

☐ jest przeznaczona do sprzedaży 

☐ jest przeznaczona na inny cel 



5.4. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie roku 

budżetowego 2017 
TAK NIE 

5.5. W ocenie członków Zespołu Weryfikacyjnego  realizacja 

zadania z technicznego punktu widzenia jest możliwa 
TAK NIE 

5.6. Realizacja proponowanego zadania jest komplementarna w 

stosunku do innych zadań zrealizowanych, realizowanych lub 

planowanych do realizacji przez Miasto Mława 

TAK NIE 

5.7. Realizacja proponowanego zadania stanowi przeszkodę  

w realizacji innych zadań realizowanych lub planowanych do 

realizacji przez Miasto Mława 

TAK NIE 

5.8. Projekt w odniesieniu do dostępności jest: 

☐ ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta Mława 

☐ dostępny dla określonej grupy odbiorców, jakiej? 

☐ dostępny dla niewielu osób, ilu? 

5.9. Proponowane zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju 

Miasta Mława do roku 2020 
TAK NIE 

Uwagi do analizy merytorycznej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Analiza finansowa  

6.1. Szacunkowe koszty proponowanego zadania w ocenie 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 

6.2. W ocenie członków Zespołu Weryfikacyjnego realizacja 

zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności 

wydatkowania środków publicznych 
TAK NIE 

6.3. Projekt generuje na przyszłe lata koszty związane  

z utrzymaniem, konserwacją itp.  
TAK NIE 

6.3. Przyszłe koszty, jakie generuje projekt  mogą być 

niewspółmiernie wysokie w stosunku do jego efektywności  
TAK NIE 

7. Rekomendacja członków Zespołu Weryfikacyjnego dokonującym analizy dotycząca 

możliwości realizacji zadania: 

7.1. Zespół Weryfikacyjny rekomenduje poddanie pod 

głosowanie proponowanego zadania, którego dotyczy karta 

analizy 

TAK NIE 

7.2. Zespół Weryfikacyjny rekomenduje kontakt z wnioskodawcą 

celem  naniesienia koniecznych  zmian do projektu  
TAK NIE 



8. Rekomendacje członków Zespołu Weryfikacyjnego w sprawie porozumienia się  

z Wnioskodawcą w celu naniesienia zmian do projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Członkowie Zespołu Weryfikacyjnego:  

 

 

 

 

 

Mława, data  
10. Zatwierdzenie karty: (zatwierdzenia dokonuje Przewodniczący bądź Zastępca 

Przewodniczącego  Zespołu Weryfikującego) 

 

 

 

 

Mława, data 

 


