
ZARZĄDZENIE NR 108/2017
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 31 lipca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Małkinia Górna konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia na rok 2018.

Na podstawie Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 
2017 roku w sprawie zasad i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Małkinia Górna zarządzam, 
co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 65/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Małkinia 
Górna konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia na rok 2018 (z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Małkinia Górna 
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na rok 2018”,

2) w załączniku nr 1 Zasady budżetu obywatelskiego w Małkini Górnej, w rozdziale 3 Weryfikacja projektów 
w §5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub negatywnej oceny merytorycznej wniosku, wzywa 
się projektodawcę do usunięcia braków w terminie 5 dni”;

3) w załączniku nr 1 Zasady budżetu obywatelskiego w Małkini Górnej § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

2. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, 
aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

3. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów, a kwota nie jest wystarczająca 
do realizacji tych projektów, wybiera się projekt z największą kwotą szacunkową.

4. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów i mają takie same kwoty szacunkowe 
a pula środków nie jest wystarczająca do realizacji tych projektów, o realizacji jednego z nich decyduje 
losowanie, które przeprowadza Zespół.

5. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:

a) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Małkini Górnej,

b) na internetowej platformie do zarządzania Budżetem Obywatelskim Gminy Małkinia Górna 
https://malkinia.budzet-obywatelski.org/ ,

c) w formie komunikatu prasowego do mediów.

6. Projekty wybrane w głosowaniu zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Małkinia Górna 
na 2018 rok.”;

4) załącznik nr 4 Analiza poprawności wniosku zgłoszonego zadania otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
nr 1 do niniejszego zarządzenia,

5) załącznik nr 6, określający wzór formularza listy mieszkańców Gminy Małkinia Górna popierających 
propozycję realizacji projektu do budżetu Obywatelskiego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2017 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 31 lipca 2017 r. 

 

 

ANALIZA POPRAWNOŚCI WNIOSKU ZGŁOSZONEGO ZADANIA 

Do Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na rok 2018 

 

METRYCZKA ZADANIA: 

1. Nr zadania …………………………………… 

2. Tytuł zadania: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Lokalizacja zadania: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

OCENA WNIOSKU POD WZGLĘDEM FORMALNYM: 

1. Złożony wniosek ma wypełnione wszystkie wymagane punkty i zawiera wszystkie informacje 

niezbędne do przeprowadzenia analizy 

TAK    NIE 

(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, w przypadku odpowiedzi NIE uzasadnić). 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wniosek został uzupełniony przez autorów propozycji zadania i zawiera wszystkie informacje 

niezbędne do analizy 

TAK    NIE 

(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, w przypadku odpowiedzi NIE opisać działania podjęte 

w celu uzupełnienia wniosku). 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ustalenie szacunkowego kosztu realizacji  

Składowe części zadania:      Koszt: 

1) …………………………………………………………………………………………………...… 

2) …………………………………………………………………………………………………...… 

3) …………………………………………………………………………………………………...… 

4) ……………………………………………………………………………………………………... 

RAZEM: …..…………………… 
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UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………..   …………………………………..…………….. 

Data zakończenia oceny   podpis i pieczątka osoby dokonującej oceny 

 

 

Ocena końcowa (czy wniosek zostaje przekazany do dalszej analizy). 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………..    ………………………………………….. 

Data zakończenia oceny    podpis i pieczątka osoby sprawdzającej 

 

 

 

 

 

 

OCENA WNIOSKU POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM: 

 

 

Referat Planowania i Gospodarki Przestrzennej  

       …………………………………..…………….. 

Data przyjęcia wniosku do oceny 

 

1. Proponowane zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

(jeśli taki ma odniesienie do proponowanego zadania), istnieje możliwość wykonania zadania na 

podstawie decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz jest zgodne 

ze strategicznymi dokumentami rozwoju gminy. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………..   ………………………………………………….. 

Data zakończenia oceny   Podpis i pieczątka osoby dokonującej oceny 
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Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług  

 

       ………………………………..……………..….. 

Data przyjęcia wniosku do oceny 

 

2. Wskazanie właściciela terenu, na którym ma zostać lokalizowane zadanie, należy też podać 

informacje – jeśli teren jest w trakcie wykupu, przejęcia, bądź prowadzone są rozmowy – 

o możliwościach uregulowania spraw własnościowych. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………..   ….…………………………………………….. 

Data zakończenia oceny   Podpis i pieczątka osoby dokonującej oceny 

 

 

 

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 

 

       ………..…………………………..…………….. 

Data przyjęcia wniosku do oceny 

 

3. Weryfikacja pod względem realnego okresu wykonania zadania (opracowanie projektu 

i wykonawstwo). Możliwość uzgodnienia pod względem lokalizacji inwestycji w drodze, 

uzgodnienia zjazdu, budowy, remontu drogi. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………..   .……………………………………………….. 

Data zakończenia oceny Podpis i pieczątka osoby dokonującej oceny 

Id: 0C85E130-5609-4C00-9ED7-DC48613C29BF. Podpisany Strona 5



 

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 

 

       …………………………………..………….. 

Data przyjęcia wniosku do oceny 

 

4. Możliwość realizacji zadania pod względem oddziaływania na środowisko.  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………..   ………………………………………………….. 

Data zakończenia oceny    Podpis i pieczątka osoby dokonującej oceny 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2017 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 31 lipca 2017 r. 

Lista mieszkańców Gminy Małkinia Górna 

popierających propozycję realizacji projektu do Budżetu Obywatelskiego 

Tytuł projektu określający ogólny jego zakres: …...……………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Dane osobowe wnioskodawcy/wnioskodawców wraz z pełnymi danymi adresowymi: ..................................... 

............................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wiem, że podanie danych jest 

dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich poprawiania. 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Pesel Podpis 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
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