
FORMULARZ - KROK PO KROKU  

 

Formularze do budżetu obywatelskiego składają mieszkańcy poszczególnych okręgów Miasta 

Starachowice. Każdy, kto ma pomysł może złożyć swój projekt! Brakuje Ci na terenie 

Twojego okręgu placu zabaw dla dzieci, ławek, miejsca, gdzie można spędzać wolny czas? 

Potrzebujesz nowej ścieżki rowerowej? Zgłoś swój pomysł na Starachowice! 

Gotowe formularze w formacie PDF lub DOC są do pobrania ze strony internetowej 

www.obywatelski.starachowice.eu. 

 

 

1. Dane wnioskodawcy 

W tej części formularza podajesz swoje podstawowe dane osobowe. Na dzień składania 

Formularza musisz mieć ukończony 16 rok życia. Ważne abyś dobrze wpisał numer okręgu 

miasta, w którym będziesz proponował swój projekt (musisz być tam zameldowany). Podział 

miasta na okręgi możesz sprawdzić na www.obywatelski.starachowice.eu, zakładka Dla 

wnioskodawcy/Podział Miasta Starachowice na okręgi obowiązujące w Budżecie 

Obywatelskim. 

 

2. Nazwa zadania 

Zadbaj o to, by tytuł oddawał to, czego będzie dotyczył projekt. Ważne by był on atrakcyjny, 

prosty i czytelny. Pamiętaj, że jeśli projekt zakwalifikuje się do dalszego etapu, to właśnie 

tytuł projektu znajdować się będzie na karcie do głosowania. 

 

3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

Twój projekt musi dotyczyć okręgu w którym jesteś zameldowany. Jeśli projekt ma charakter 

inwestycji realizowanej w przestrzeni miejskiej, lepiej by był on umiejscowiony na terenie 

należącym do Miasta Starachowice. W innym przypadku konieczny może być wykup lub 

zamiana gruntów, co zwykle oznacza dodatkowe koszty, czas potrzebny na wykup, zgody 

właścicieli i brak ewentualnej możliwości realizacji projektu. 

 

4. Szacunkowy koszt realizacji zadania 

 

Przy obliczaniu kosztów zwróć uwagę, czy realizacja projektu będzie oznaczała koszt 

jednorazowy czy może również w kolejnych latach trzeba będzie wydać pieniądze np. na 



utrzymanie, remonty, prace konserwatorskie. W tym przypadku taka informacja powinna 

znaleźć się w kosztorysie. Im bardziej szczegółowy będzie kosztorys, tym lepiej. Jeśli masz 

problem z wyceną możesz skontaktować się z właściwym wydziałem Urzędu Miejskiego  

w Starachowicach (Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego). Jednak nie 

przejmuj się, jeśli nie będziesz potrafił podać konkretnych kwot. Oszacowanie kosztów 

projektu będzie również zadaniem wydziału wskazanego do zaopiniowania projektu. Oznacza 

to, że finalnie wartość projektu może zostać podwyższona lub obniżona. 

 

PAMI ĘTAJ ! 

KOSZT PROPONOWANEGO PRZEZ CIEBIE ZADANIA NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZY 

NIŻ PRZYZNANE ŚRODKI DLA TWOJEGO OKRĘGU TJ.  

52.000 zł 
 

5. Szczegółowy opis zadania 

 

Opis powinien w prosty sposób wyjaśniać, na czym będzie polegał projekt oraz z jakich 

będzie składał się działań. Jest to szczególnie ważne, bo każde z działań będzie musiało 

zostać oszacowane pod względem kosztów. 

 

5.1. Uzasadnienie realizacji zadania 

Wskaż jakie jest społeczne znaczenie projektu dla mieszkańców Starachowic. Czy odpowiada 

on na ich potrzeby, oczekiwania? Czy jest atrakcyjny i unikatowy? A może rozwiązuje ważny 

problem społeczny? Ważne by projekt zgodny był z kompetencjami i zadaniami gminy. Jeśli 

nie jest, projekt nie będzie mógł być zrealizowany. Warto zapoznać się z ustawą  

o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. 

 

5.2. Załączniki 

Jeżeli masz możliwość, dołącz zdjęcia, ekspertyzy, plany lub mapy. W ten sposób lepiej 

przedstawisz swój pomysł. 

 

5.3. Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania 

Tu powinien znaleźć się opis działań, jakie należy podjąć, aby wykonać projekt. Gdy Twój 

projekt zostanie wybrany przez mieszkańców, precyzyjny opis pozwoli zrealizować go  



w sposób, jaki zaplanowałeś. Określenie działań ułatwi Ci także oszacowanie kosztów 

projektu. 

 

6. Lista poparcia zadania 

Twój projekt musi zdobyć poparcie min. 15 osób, które ukończyły 16 lat i są zameldowane  

w okręgu miasta, którego dotyczy zadanie. 

 

7. Na koniec 

Musisz podpisać własnoręcznie Formularz 

 

WYPEŁNIONY FORMULARZ 

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesanta 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, przesłać pocztą lub drogą 

elektroniczną na adres budzet.obywatelski@starachowice.eu 

 

 

 

WERYFIKACJA ZGŁOSZONEGO ZADANIA 

Twój formularz podlega weryfikacji pod względem poprawności i kompletności wypełnienia. 

Jeżeli czegoś w nim brakuje, bądź pojawił się błąd, zajmująca się Twoją sprawą komórka 

merytoryczna może zgłosić się do Ciebie o jego uzupełnienie lub poprawienie. 

Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawione będą Radzie Miejskiej w Starachowicach  

i podane do publicznej wiadomości. 

 


