
Załącznik nr 4 do Regulaminu  

Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok 

 

 

FORMULARZ OCENY 
zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok 

 

1 BUDOWA, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 

NAZWA ZADANIA: 

SOŁECTWO / OSIEDLE:  

1.1 Wskaźnik efektywności budowy oświetlenia  max 30 pkt 

                    Wi  
 
Webo =  ------------- 
 
                  Lzbm 

Webo - wskaźnik efektywności budowy oświetlenia ulicznego [pln/budynek] 

Wi - wartość inwestycji w [PLN] obliczona wg tabeli 1 

Lzbm - liczba zamieszkałych budynków mieszkalnych, mieszkań lub funkcjonujących 
obiektów użyteczności publicznej na działkach bezpośrednio przyległych do odcinka 
drogi wzdłuż którego planowana jest budowa oświetlenia [szt.] 

1.2 Ilość głosów uzyskanych na podstawie ankiet * max 50 pkt 

1.3 Budowa, modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej  20 pkt 

1.4 Budowa, modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej 10 pkt 

 

2 BUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW 

NAZWA ZADANIA: 

SOŁECTWO / OSIEDLE:  

2.1 Wskaźnik efektywności budowy, przebudowy gminnej drogi, chodnika max 30 pkt 

                    Wi  
 
Wed =  ------------- 
 
                    Lz 

Wed - Wskaźnik efektywności budowy, przebudowy gminnej drogi, chodnika 

Wi - wartość inwestycji w [PLN] obliczona wg tabeli 1 

Lzbm - liczba zjazdów indywidualnych z domów, mieszkań lub publicznych z 
planowanego do przebudowy odcinka drogi 

2.2 Ilość głosów uzyskanych na podstawie ankiet * max 50 pkt 

2.3 Droga łącząca się z drogą krajową  20 pkt 

2.4 Droga łącząca się z drogą powiatową   10 pkt 

 



  
 

3 TERENY REKREACYJNE 

NAZWA ZADANIA: 

SOŁECTWO / OSIEDLE:  

3.1 Wskaźnik efektywności budowy placu zabaw, terenu rekreacyjnego max 40 pkt 

                    Wi  
 
Wec =  ------------- 
 
                    Lw 

Wec - wskaźnik efektywności budowy placu zabaw, terenu rekreacyjnego 

Wi - wartość inwestycji w [PLN] obliczona wg tabeli 1 

Lw - liczba osób potencjalnie korzystających z wybudowanego lub przebudowanego 
placu zabaw, terenu rekreacyjnego o zasięgu sołeckim / osiedlowym lub ponad-
lokalnym 

3.2 Ilość głosów uzyskanych na podstawie ankiet * max 50 pkt 

3.3 Kontynuacja rozbudowy, przebudowy istniejącego terenu rekreacyjnego 10 pkt 

 

 

* 
Przyznawanie punktów uzyskanych na podstawie ankiet odbędzie się według zasady wniosek  
z najwyższym poparciem 50 pkt. Pozostałe wnioski proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem: 

               LgW 
Lpp =   ----------   x 50 
               Wnlg 

Lpp - liczba przyznanych punktów 

LgW - liczba głosów otrzymanych przez Wniosek  

Wnlg - Wniosek z największą liczbą głosów  

 


