1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADANIU (pola obowiązkowe)
- nazwa (maksimum 265 znaków)

- proponowana lokalizacja (maksimum 265 znaków)

nr obrębu, nr działki, adres, wskazanie lokalizacji (np. skrzyżowanie ulic A i B) - wyznaczona na podstawie
Geoportalu miasta Kielce www.gis.kielce.eu

- szacunkowy koszt (szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji zadania)

2. OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM (pola obowiązkowe)
(należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia, w jaki sposób realizacja
zadania wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Kielce, zasady korzystania z efektu realizacji
projektu przez ogół mieszkańców - ogólnodostępność)

3. DODATKOWE INFORMACJE (pole fakultatywne)

Przede wszystkim podaj nazwę swojego projektu. Nazwa powinna być krótka (maksymalnie 265 znaków ze
spacjami) i pozwalać na łatwe zidentyfikowanie Twojego projektu. Ważne jest aby nazwa nie przekroczyła
wskazanej ilości znaków. Nie musisz podawać w nazwie lokalizacji swojego zadania ani jego opisu czy
uzasadnienia, te informacje wpiszesz poniżej i będą one widoczne wraz z nadanym kodem projektu na liście
zgłoszonych zadań.

Następnie podaj lokalizację swojego zadania. Pamiętaj, by zrobić to precyzyjne. Najlepiej, jeżeli zrobisz to z
dokładnością do działki geodezyjnej podając jej numer wraz z numerem obrębu geodezyjnego oraz nazwę ulicy,
adres. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych informacji stworzyliśmy na Geoportalu specjalny profil Budżet
Obywatelski (www.budzetobywatelski.kielce.eu/geoportalbo.html), na którym możesz sprawdzić numery działek,
strukturę własności nieruchomości, punkty adresowe czy obowiązujące dokumenty planistyczne. Jeżeli
inwestycja ma zostać zlokalizowana tylko na niedużej części danej działki, wskazane jest abyś podał/-a
dodatkowo uszczegółowienie położenia inwestycji, np. północno – zachodni narożnik działki lub teren działki
przylegający bezpośrednio do chodnika wzdłuż bloku nr…itp. W formularzu online masz dodatkowo możliwość
bezpośredniego wskazania lokalizacji na mapie.
Pamiętaj, że projekt może być zlokalizowany TYLKO na działkach należących do MIASTA KIELCE.

Kolejnym krokiem jest podanie przybliżonego kosztu realizacji projektu (podaj tylko jedną, całkowitą wartość
projektu). Jeśli nie potrafisz dokładnie oszacować kosztów związanych z Twoim zadaniem, nie martw się, chodzi o
podanie szacunkowej kwoty. Ostateczna weryfikacja zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu.
Weź pod uwagę, że zadania zgłaszane do BO podzielone są na dwie kategorie:
- zadania małe, których koszt realizacji nie przekracza 150 000 tys. (łączna pula na realizację zadań małych to
1 500 000 zł)
- zadania duże, których koszt realizacji przekracza 150 000 tys. (łączna pula na realizację zadań dużych to 3 500 000
zł). Aby ułatwić Ci zadanie, na stronie www.budzetobywatelski.kielce.eu umieściliśmy cennik zawierający szacunkowe
koszty wykonania pewnych zadań. Pamiętaj! Są to ceny uśrednione, szacunkowe i mogą ostatecznie znacząco różnić
się od rzeczywistego kosztu, co uzależnione jest od zastosowanych materiałów czy przeprowadzenia np. dodatkowych
prac przygotowawczych. Dlatego ważne jest abyś możliwie jak najbardziej szczegółowo opisał zakres prac i
elementów swojego zadania, możesz to zrobić w rubryce 3. DODATKOWE INFORMACJE.

Opisz szczegółowo swój pomysł i uzasadnij go. Komisja weryfikacyjna oraz mieszkańcy głosujący na zadanie
powinni móc się z niego dowiedzieć, na czym polega Twój projekt oraz dlaczego właśnie on powinien zostać
zrealizowany, jak wpłynie na poprawę jakości życia ogółu społeczności. Pamiętaj, że opis zadania ma duży
wpływ na to czy Twój pomysł zyska poparcie na etapie głosowania, a przecież o to chodzi. Ponadto pamiętaj, że
realizowane mogą być tylko projekty ogólnodostępne, czyli takie, które znajdują się na terenie
ogólnodostępnym i nie mogą być formalnie ograniczone w żadnym czasie do określonej wąskiej grupy
użytkowników.

(uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, itp.)

To pole nie jest obowiązkowe, ale jeśli udało ci się zgromadzić dodatkową dokumentację dotycząca Twojego
projektu możesz ją tutaj opisać. W tym miejscu możesz również opisać szczegółowo kosztorys i/lub zakres prac i
elementów składających się na realizację projektu. Zwróć uwagę na to, czy Twój projekt będzie generował
koszty na kolejne lata: czy będzie wymagał utrzymania, sprzątania, konserwacji. Jest to niezwykle istotne,
ponieważ zadania, których koszt utrzymania jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do kosztów wykonania nie
będą mogły być realizowane.

WAŻNE
Propozycję zadania możesz zgłosić na dwa sposoby:
- korzystając z formularza online dostępnego od 20.03.2017 r. do 03.04.2017 r. na stronie internetowej
www.budzetobywatelski.kielce.eu
- wypełniając tradycyjny formularz, również dostępny do pobrania na podanej stronie www.
Aby zgłoszenie było ważne, musisz dołączyć do niego Listę poparcia zadania (w formie zeskanowanej przy
formularzu online lub papierowy oryginał jeżeli wypełniasz tradycyjny formularz).

