
Karta oceny projektu 

Nazwa projektu: 

Numer Osiedla: 

Wartość wniosku:  

Spełnienie wymogów formalnych: TAK NIE UWAGI 

1.  Projekt zgłoszono na właściwym formularzu, 

formularz został wypełniony w sposób czytelny 

i kompletny  

   

2.  Projekt został zgłoszony przez osobę do tego 

uprawnioną 

   

3.  Projekt został złożony w wymaganym do tego 

terminie  

   

4.  Projekt zawiera poprawnie wypełnioną listę 

poparcia 

   

5.  Załącznik Nr 3 – jeśli dotyczy     

Spełnienie kryteriów merytorycznych 

Możliwość realizacji projektu (zadania) pod względem prawnym: 

 



1.  Projekt nie narusza przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym aktów 

prawa miejscowego  

   

2.  Projekt mieści się w zakresie zadań własnych 

gminy  

   

3.  Projekt jest zgodny Z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, 

a w przypadku ich braku- nie narusza ustaleń 

studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

   

4.  Projekt nie koliduje Z zadaniami rozpoczętymi lub 

wskazanymi do realizacji przez Miasto Karczew 

wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

   

5.  Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie 

jednego roku budżetowego w ramach realizacji 

budżetu miasta Karczewa 

   

6.  Projekt jest dostępny dla mieszkańców, bez 

dodatkowych opłat za korzystanie  

   

7.  Realizacja projektu obejmuje osiedle Z którego 

został zgłoszony  

   

8.  Projekt został zgłoszony przez uprawnioną do 

tego osobę  

   



9.  Projekt nie dotyczy kubaturowych obiektów 

użyteczności publicznej, w szczególności szkół, 

przedszkoli, przychodni zdrowia, biblioteki - 

w przypadków projektów dotyczących działań 

inwestycyjnych  

   

10.  Gmina posiada tytuł prawny do dysponowania 

nieruchomością, na której projekt będzie 

realizowany  

   

11.  Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w 

tym praw autorskich i praw zależnych  

   

12.  Realizacja projektu spełnia kryterium celowości 

i gospodarności, a w szczególności: 

   

5.1 Zastosowano optymalne środki do osiągnięcia 

założonych celów 

   

5.2 Wykorzystano środki w sposób oszczędny i wydajny    

5.3 Proporcjonalność nakładów potrzebnych do jego 

realizacji, do planowanych efektów 

   

Możliwość realizacji projektu (zadania) pod względem technicznym: 

1.  Projekt nie narusza norm, standardów oraz 

przepisów technicznych  

   

2.  Projekt jest możliwy do zrealizowania we 

wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w 

   



tym czy realizacja projektu nie koliduje Z 

realizowanymi przedsięwzięciami gminy  

3.  Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu 

projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji 

udzielonej gminie przez wykonawcę na istniejącą 

w tej lokalizacji infrastrukturę  

   

4.  Dostępne na rynku technologie umożliwiają 

realizację projektu  

   

5.  Do realizacji projektu są wymagane decyzje 

administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie 

lub inne dokumenty techniczne, a w 

konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe 

i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku 

budżetowego 

   

Rzeczywisty koszt projektu mieści się w granicach Budżetu 

Obywatelskiego dla danego osiedla 

   

Możliwość zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy 

ewentualnych kosztów Z tytułu realizacji projektu i jego 

utrzymania 

   

 

 

Opinia komisji: ………………………………….  
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