.

zARZADZENT n* .2.(5--,rn
PREZYDENTA MIASTA BI AI-EGOSTOKIJ
z dnia b.. kwietnia 2o l9 r.

w sprawie okreSlenia u'zoru kartv analizy projektu zgloszonego
do Budietu ObYwatetskiego 2020

gminnym
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca -1990 r' o samorzqdzie Bialystok
$ 19 uchwaty NrVII/1 1l/19 Rady Miasta Miasta
1i.i 12019 r. poz.506)*oraz
,p.ui*i" konsultatji spo-lecznych z mieszkaricami
z dnia 25 lutego 201 9 ,.
ei"l.g"'.t,do-tyczqcychbudzetuobywatelskiego(Dz.Urz.Woj.Podl.z2019r.poz.1484)'
zar z4dzwn, co nastqPuj

e :

$1
do BudZetu Obyrvatelskiego 2020'
zgloszonego
projektu
OkreSlam wz6r karty analizy
stanowi4cy zal4cznik do niniejszego zarzqdzenia'

s2

Sekretarzowi Miasta
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastqpcom Prezydenta Miasta'
w Bialymstoku i miejskich
oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzqdu Miejskiego
j ednostek organizacYj nYch.

s3
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania'
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PREIYDENTA MIASTA BIALECOSTOKU
, an;^ llb.kwietnia 2o l9 r.

-

Wz6r

-

KARTA ANALIZY PROJEKTU
ZGLOSZONfGO DO BUDZETU OBYWATf,LSKIEGO

2O2O

Numer identylikacyjny projektu:
(

nada\r

dn!

D.t

pot r:ebt v,enli kaci i ptoj e kt u )

Tytul projektu:

t

Weryfikacja ogtilna
ll'tpcIniu:

l.

('( Iru t.-lkt.tr

n()iti,Spolac:nai

Formularz wph n4l \v tcrnrinie przeznaczonym na skladanie projektriw:
lr-.\l)itll oit)ot iLd:t \ll. lot-ntulu: nic ln ltgo lttls:ej venJik.t,.1il

(\t

TAK
NIE

2

(prosz? u:asadhit i

pr.ejft

do

pkl. 1)

Projekt zostal zloiony przez osobg uprawnion4 - mieszkarica Miasta Bialegostoku:
tu ltrtTulLur potitd:i..\ll', /ornalur- nia podlcga duls:ej renfikaclil

TAK

tr NIf,
3

(pros:g u:asadnit

i

pr:ejit

do pkl. 1)

Zgloszony projekt zostal zloiony na wla5ciwym formularzu, kt6ry jest kompletny, ma
wypelnione wszystkie punkq, zaw'iera niezbgdne zal4czniki i nie wymaga wezwania
Projektodawcy do jego uzupelnienia./poprawy:

TAK
NIE

Aakie ,na braki?)

3.l.Formularz zostal uzupelniony/poprawiony przez Projektodarvcg:

TAK
NIE

Q-

{.

PODSUMOWANIE - projekt uzyskal pozytywn4 ocene
do weryfi kacji szczeg6lowej :

TAK
l\tu

r,lrr-os:g

rlslrr:r

i

zostanie przekazany

i * pkt 5.)

Przekazano do:

tr

jednostka wiodqca

tr

Departament Skarbu

(Zal4cznik nr I do karty analiry projektu)

Departament Urbanistyki lzatqcznik

[)ata

t--

nr 2 do kart) analizy pro.iektu)

podpis Dyrektora./ Zastgpcy Dyrektora
Centrum A kry.u nosci Spolecznej

Weryfikacja szczeg6lowa
Wype ln ia j ednostka w iodqco.

I(ypelnionq karlg v,raz z zalqcznikarui proszg przekazut do Centrum Aktyunoici Spolecznej.
Uwaga: lngerowanie u, zokres projektu jest nut2liu,e jedynie zu zgodq Projektodau,cy.
Zmiany i uzupelniania projektu dokutane v' uzgodnieniu z Pnsjekk;dawcq nalej okrellit w pkt.l

1.

Numer identyfi kacyjny projektu:
lnudu\ d I a polr:eb\'\tpniiknLii proiektu)

Zlo2ony formularz zgloszeniowt- projektu zawiera wszystkie informacje niezbgdne
do przeprowadzenia analizl tr lr:\)ttll\n L'rlrltlil'olci lor.r'L:4ttrlt rraiLi pntjekru. pnts:g utsrtlpii'
do ProlektoilottL-t tt Lelt .rlljainitnfu lqtrL'c'_v:rxuniu rtrltlnicniu: pis(i\t proiakl l

I

TAK
NIE

(akie na braki?1

l.l.

Formularz zostal uzupelnionl /poprawiony przez Projektodawcg:

TAK
NIE

2.

(pros:f opisat
lpros.g

v

pk1. I

l)

pl.ejit do pkt. 11)

Zgloszony projekt mieSci sig w zakresie zadari wlasnych gminy lub powiatu:

TAK
NIE

Lokalizacja projektu obejmuje teren, na kt6rym:

3

moie zostad zrealizowany proponowany projekt r',

rr*,11:

nie moie zosta6 zrealizowany proponowany projekt

fi

proJekt

inry nt: intes+qrry':tokatt.osary

na nieruchomoiciach nie bgd(lq,ch flasnosciq tliasta Btubstok htb na nietuchomoSciach stano$iqq'ch vlasnoit lliasta Biabslok
obctq:onlch na rzecz os6b rr:each. gh :osralo dolqc.one oiviadc:enia podmiotu posiadaJqcego Dtul prayny do nieruchomoici
na .lostepnienie i \)kor+-stanie nerucho,noS.i do cel6tt tealEo.Ji proJektu)

oiyiadczekia podnioht posialaiqcego

(pros:l u:dsadnit i pt:ejli

f-]

:4r-

nie dotycry

(w

do

Aii

n:

tn.iesbc)Jhv sd)' bruk
Dm: proiekt nry
prat n) do hientchonoici na udoskpnicnie i\'!kot.)'stanP neruchonoici .lo celar

pkt.ll)

pt:ypadk projektu innego ni: investycyiny, kt6ry nie wymaga lokali:ocji

na okteilonym gruncie)

Zakres rzeczowy projektu jest objety innym zadaniem planowanym do realizacji przez
gming w roku bie24cym, przysztym lub latach nastgpnvch?

4.

NIE

TAK

5.

(proszg vskazat :aplanowane :adanie

: okt'eilehiem

terminu reali.acji

i

pr.ejlt

do

p*t.11)

Zgloszony projekt jest mo2liwy do realizacji w trakcie jednego roku bud2etowego:

TAK
NIE

6.

(pros:g u:asadntt i t+ska:at prybli:ony c:as nie:bgdny'na reali:acj? prcjeklu)

Ocena szacunkowych koszt6w realizacji projektu:
bez uwag
z uwagami

Skladowe cz95ci projektu

Szacunkour koszt brutto

tl
zl
zl
zl
zl
zl

tl
l-4czna k*'ota:
Llwagi:

t

zl

Ocena szacunkowych koszt6w eksploatacji projektu:

7

bez uwag

nie dotyczy

\w pr:.,-padku, gt!1'projekt nie nta tharakteru imt?stycljnego)

z uwagami
Szacunkou'y koszt

Skladowe czqSci projektu

brutto
zl
zl
zl

zl
Lqczna kwota:

Utagi:

Szacunkowe koszty eksploatacji stanowiq

..........,..y" calkowitej warto5ci projektu.

Opinia o technicznej/technologicznej *ykonalnoici projektu:

8.

pozytl

na

negatywna
(proszg u.asadnit)

!

nie

dotyczy

(v pe2-patlku,

g11,

proiekr nie ma charakreru ihvestycyinego)

Opinia w zakresie celowo6ci i gospodarno6ci projektu:

9

pozyt)'\ryna
negat),rvna
(pros:g u:asadnit)

10.

tr
tr

Opinia w zakresie o96lnodostgpno6ci projektu:
pozyt)'wna
negatf,vna
lpros:€ 1t:tlsddnit)

q

zl

I

l.

Zmiany I uzgodnienia dokonane w porozumieniu z Projektodawcq:
(w 4,m wl,nikajqce . inJormovanio Projckndavel' o mo:liv\rlLi dokonakiu nie:bgdnvch :mion w prcjekcie

celem

dostosoi'afiia go.lo.asad Bud:elu Obyw'crtelNkiego 2020)

Zakres
zmian/uzgodnief
itp- :okrcs r:et:ott

tr

I

l.l.

ioskn, IoktIi:cLj(t

Wprowadzone zmiany/uzgodnienia

t

Data i forma
kontaktu z
Projektodawc4
(tele./bnicznie.

)

e-

at[. osobiicie)

Projektodawca nie dokonal zmianl nie osiqgnigto porozumienia w zakresie dostosowania
projektu do wymog6w okreSlonych uchwal4 NrVII/l ll/19 Rady Miasta Bialystok z dnia
25 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji spolecznych z mieszkaricami Miasta Bialegostoku
dotycz4cych bud2etu obpvatelskiego oraz zarzqdzeniem Nr 2l5i l9 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w bud2etu
obywatelskiego w Biatymstoku na 2020 rok.

12. Opinie i

uzgodnienia z innymi jednostkami organizacljnymi Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dot! cz4ce mo2liwoici realizacji projektu:
wska:at u:-skane in

Departrmenubiuro/jed nostka
miejska, z kt6rq
konsultowano projekt

12.1.

fln'skane opinie/uzgod nienia

Jednostka wiodqca wystqpila do Departamentu Architektury o dodatkow4 opinig:
T

LK

(7,alqc.nik nr 3 do k1n!-

d ali:j projrktu)

NIE

13.

T

Inne uwagi istotne dla moiliwo(ci rcalizacji projektu:

14.

PODSUMOWANIE

-

opinia dotycz4ca uwzglgdnienia propozycji

projektu

na karcie do glosowania:
pozyt),wna
negatywna
(prosz? u:asadnit)

data

podpis Dyrektora/ Zastgpcy Dyrektora j ednostki wiodqcej

data

podpis Sekretarza Miasta./ ZastQpc.v Prezydenta
nadzoruj4cego jednostkQ wiod4cE

r

Wypelniu: Zesp6l ds . Btrdaetu Obyvutelskie go 2020
Punkty 1,2,3 nie sq uzupelniane w p
gdy projekt nie podlegal wery/ikacji szczegdlowej (negatyv,na
weryfikacja ogdlnal

1.

Opinia w zakresie og6lnodostgpno3ci projektu:

tr pozyt)'rvna
negat).rvna
1rros:g uzasadnit)

2.

Opinia w zakresie celowoSci i gospodarno3ci:
pozyt),wna
negatywna
(proszg uzasadni[)

3

Opinia dotycz4ca koszt6w eksploatacji:

tr pozytywna
tr
negatywna

(proszg uzasadnit)

4.

Rekomendacja dotyczqca umieszczenia projektu na IiScie do glosowania:
porytl'rvna

tr negatl.wna
(proszg u:asadnit)

data

Podpis PrzewodniczEcego/ upowaznionego czlonka
Zespolu ds. Budzetu Obywatelskiego 2020

Akceptacjal Brak akceptacji.

data

-

s--

Niewla6ciwe skeslii.

Prezvdent Miasta Bialesostoku

ZALACZNIK NR I DO KARTY ,dNAI,IZY PRO,IEKTII
ZGLOSZONEGO DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2O2O
Numer identyfi kacyjny projektu:
(nada\\an) na potrzeb) wer) llkacii proicktu)

Tytul projektu:

l
Nazwa jednostki organizacyjnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku lub miejskiej jednostki
organizacljnej, do ktrirej zakresu merytorycznego naleiy zgloszony projekt 6ednostkl ttiodqcal:

Weryfikacja
Wype h ia : Departant en t Skar

b

u.

Wypelnionq kartg proszg przekazat do jednostki u,iodqcej.

1.

Stan prawny nieruchomosci objgtej zgloszonym projektem: (vtasnoli, :art1d, n:rtko\tdnie.:ot'kr1e

2.

Wobec terenu otljgtego zgloszonym projektem toczy sig post9powanie: (spr:eda:. :amidna.:v'rot
nierucho oici, inne)

TAK

(iakie postgpowanie?)

NIE

tr NIE DOTYCZY

k-

(w przypadku

gruntiw, kt6rc nie stanolriq wlasno:;ci gminnej)

3

Opinia dolvcz4ca moiliwo6ci realizacji projektu:

POZYTYWNA
NEGATYWNA

4,

Dodatkowe uwagi istotne dla oceny projektu:

Data

q-

podpis Dyrektora/ Zastepcy D),rektora Depadamentu Skarbu

ZAT,ACZNIK NR 2 DO I'ARTY ANALIZY PROJEKTU
ZGI,OSZONEGO DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2O2O
Numer identyfi kacyjny projektu:
(nuda{onN na potr:ehr- \,ery,/ikoLji projekfit

Tytul projektu:

Nazwa jednostki organizacljnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku lub miejskiej jednostki
organizacyjnej, do kt6rej zakresu merytorycznego nale21 zgloszony proiekt 0ednostka riodqcd).

Wype ln ia

: Depa rtome t

Urh un i s t1- ki.

Ll/ypelnionq kurtg proszg przekazu[ do jednostki wittdqcej.
1

jest zgodny z zapisami obowi4zuj4cych miejscowych plan6w
zagospodarowania przestrzennego' studium uwarunkowari i kierunkriw zagospodarowania
przestrzennego oraz innymi dokumentami planistycznymi Miasta Bialegostoku:
Zgloszony projekt

TAK
NIE

(proszg uzasadnit)

2. Opinia dotycz4ca moiliwo6ci realizacji proiektu:

POZYTYWNA
NEGATYWNA

3. Dodatkowe uwagi

istotne dla oceny projektu:

Data

r

Podpis Dyrektora/Zastqpcy Dyrektora
Departamentu Urbanistyki

ZALACZNIK NR 3 DO KARTY ANALIZY PRO.IEKTU
ZGLOSZONEGO DO BTIDZETTI OBYWATELSKIEGO 2O2O
Numer identyfi kacyj ny projektu:
tnadarunr

rur

potr:ebt venlikacji projettul

Titul projektu:

Naz*'a jednostki organizacyjnej Urzgdu Micjskiego w Bialymstoku lub miejskiej jednostki
organizacyjnej, do kt6rej zakresu merytorycznego naleif zgloszony proiekt (jedt\ostko I iotlqe0:

ll\p e I n i u : D epd rl o nrc n t Ar.' h i t e kt u,,^.
ll y-peInionq kurtg pros:g przekazut dojednostki x'iodqc'cj.

1.

Zgloszony projekt jest moiliwy do realizacji na wskazanym terenie i brak jesl
przeciwskazai do rvystqpienia z wnioskiem o pozwolenia na budowg lub zgloszenia rob6t
budowlanych:
T-,{

Nt

K

lt

(proszg uzosadnitl

2. l)odatkonc ulragi istotne dla ocenr projektu:

I)ata

t-

Podpis Dyrektora/Zastgpcy Dyrektora
Departamentu Architektury

ZAI,ACZNIK NR

KARTY ANALIZY PROJEKTU
ZGI-OSZONEGO DO BUDZETU OB\'\ryATILSKIIGO 2O2O'
4 DO

Numer identyfi kacyjny projektu:
(ntttlavany na pot r:e

b.,-

venli

lac j i

projektu)

Tytul projektu:

Wypelnionq kartg proszg przekazat do Centrum Akry*wno!ci Spolecznej.

Odrvolanie zostalo rozpatrzone:

tr

POZYTYWNIE
NEGATYWNIE

(u. qs.tdnieni e)

data

data

podpis Dyrektora,/ ZastQpc-v Dlrektora

podpis Sekretarza Miasta/ Zastgpcy Prezydenra
nadzoruj4cego jednostkg wiod4c4

A
PREZYI)

\

Zal4cznlk uzupehiany w przy-padku,
o niedopu'zczeniu projektu do glosowania.

r

gdy Projektodawca

do

Truskolash
Prezydenta odwolanie

od

decyzji

