Załącznik nr 2
do Regulaminu Programu
„Zielona Ustka”
Karta analizy zadania zgłoszonego do Programu „Zielona Ustka”

Karta analizy zadania zgłoszonego do Programu „Zielona Ustka”
Część A. Metryka zadania
1. Numer zadania:
….........................................................................................................................................................
2. Nazwa zadania:
…..........................................................................................................................................................
3. Lokalizacja zadania:
.….........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Część B. Ocena formalna wniosku [Zespół Oceny Wniosków, dalej „ZOW”]:
1. Zadanie zostało zgłoszone na Formularzu zgłoszeniowym zgodnie ze wzorem przyjętym
w regulaminie.
□ TAK
□ NIE [uzasadnienie]:
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
2. Formularz zgłoszeniowy wpłynął w terminie zgłaszania wniosków zgodnym z harmonogramem
przyjętym w zarządzeniu.
□ TAK
□ NIE [uzasadnienie]:
……..................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
3. Formularz zgłoszeniowy jest prawidłowo wypełniony.
□ TAK
□ NIE [uzasadnienie]:
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
4. Wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi formalne.
□ TAK
□ NIE [uzasadnienie]:
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
5. Łączny szacunkowy koszt realizacji proponowanego zadania mieści się w kwocie przeznaczonej
na zadanie.
□ TAK
□ NIE [uzasadnienie]:
…………..............................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

1

Załącznik nr 2
do Regulaminu Programu
„Zielona Ustka”
Karta analizy zadania zgłoszonego do Programu „Zielona Ustka”

Podsumowanie oceny formalnej:
Wnioskowane zadanie uzyskało pozytywną ocenę formalną i zadanie zostało przekazane do oceny
prawnej.
□ TAK
□ NIE [uzasadnienie odrzucenia wniosku]:
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
….............................................
Podpis osoby sprawdzającej

……………......................
podpis Przewodniczącego ZOW

Przekazano do radcy prawnego w dniu ..............................

Część C. Ocena prawna wniosku [radca prawny Urzędu Miasta Ustka]:
Wnioskowane zadanie uzyskało pozytywną ocenę prawną i zostało przekazane do oceny
merytorycznej.
□ TAK
□ NIE [uzasadnienie odrzucenia wniosku]:
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
….........................................
Przekazano do ZOW w dniu ......................................

podpis radcy prawnego

Część D. Ocena wykonalności wniosku [ZOW]:
1. Zadanie należy do zakresu zadań własnych Miasta i realizuje cel określony w Programie.
□ TAK
□ NIE
Uzasadnienie:
………..................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
2. Zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, w tym z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego bądź Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
□ TAK
□ NIE
□ NIE DOTYCZY
Uzasadnienie:
……….................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
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3. Stan prawny terenu wskazany przez wnioskodawcę umożliwia realizację zadania:
□ TAK
□ NIE
□ NIE DOTYCZY
Uzasadnienie:
……….................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
4. Zadanie realizowane będzie na ogólnodostępnym terenie komunalnym:
□ TAK
□ NIE
□ NIE DOTYCZY
Uzasadnienie:
……….................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
5. Znane uwarunkowania techniczne [przebieg infrastruktury podziemnej i naziemnej, planowane
inwestycje bądź remonty] przyrodnicze, przestrzenne, społeczne umożliwiają realizację
wnioskowanego zadania [w zależności od wnioskowanego zakresu zadania]
□ TAK
□ NIE
□ NIE DOTYCZY
Uzasadnienie:
……..…...............................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
6. Teren objęty wnioskowanym zadaniem nie jest przeznaczony na inny cel.
□ TAK [nie jest]
□ NIE [jest]
□ NIE DOTYCZY
Uzasadnienie:
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
7. Złożony wniosek nie obejmuje zakresu ujętego w wybranym do realizacji zadaniu w ramach
Usteckiego Budżetu Obywatelskiego na rok następny.
□ TAK [nie obejmuje]
□ NIE [obejmuje]
Uzasadnienie:
……..…...............................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
8. Zakres rzeczowy zadania nie jest zadaniem jednostki organizacyjnej miasta oraz nie jest objęty
innym zadaniem planowanym do realizacji przez Miasto w roku bieżącym, przyszłym lub latach
następnych.
□ TAK [nie jest]
□ NIE [jest]
Uzasadnienie:
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
9. Zweryﬁkowany koszt realizacji wnioskowanego zadania jest:
□ a] równy z kosztem wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym;
□ b] niższy niż koszt wskazany w Formularzu zgłoszeniowym;
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□ c] wyższy niż koszt wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, ale mieści się w kwocie maksymalnej
przeznaczonej na zadanie,
□ d] wyższy niż koszt wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, przekraczający kwotę przeznaczoną
na zadanie.
a], b], c] – ocena pozytywna, należy podać zweryﬁkowany szacunkowy koszt realizacji zadania
d] – ocena negatywna
Uzasadnienie
……..…................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
10. Realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania
środków publicznych [w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji].
□ TAK
□ NIE
Uzasadnienie:
…….…................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….............................................

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

podpis członka ZOW

podpis Przewodniczącego ZOW

Przekazano do Panelu Ekspertów w dniu ......................................

Część E. Ocena wykonalności wniosku [Panel Ekspertów]
L.p.
1.

2.

Kryterium

Przyznana liczba
punktów

Udział zieleni – powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, szczególnie na
terenach, które dotychczas takimi nie były, renowacja zdegradowanych
terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią,
uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności,
wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne,
estetyczne
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Innowacyjność/pomysłowość – sposób postrzegania zieleni w przestrzeni
miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do
wypoczynku i rekreacji, bądź dekoracji ulic [zieleń przydrożna], walory
kompozycyjne
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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L.p.
3.

4.

5.

6.

Przyznana liczba
punktów

Kryterium
Funkcjonalność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup
mieszkańców, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników,
propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Poziom segregacji odpadów na obszarze, na którym zlokalizowane jest
zadanie [z nieruchomości zamieszkałych]
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Lokalizacja zadania na obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji
[obszar zdegradowany – 5 pkt, obszar rewitalizacji – 10 pkt]. Obszary
wyznaczone zostały Uchwałą Rady Miasta Ustka nr XV/163/2016 z dnia
28.01.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka.
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
SUMA

Zadanie wybrane do realizacji:

□ TAK
□ NIE
□ INNE ROZSTRZYGNIĘCIE [częściowa realizacja, podział na etapy itp.]
Uzasadnienie:
…….…................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Podpisy członków Panelu Ekspertów:

….............................................
….............................................
….............................................
….............................................
….............................................
Ustka, dnia ……………………….
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