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PRÓBA BADAWCZA:

71 lat i więcej

8%

9%

16 - 20 lat

61 - 70 lat

85 respondentów

15%

12%

21 - 30 lat

51 - 60 lat
46 kobiet

(54%)

1.

39 mężczyzn

szt
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18%

(46%)

33%

41 - 50 lat

31 - 40 lat

Opinia respondentów o II edycji budżetu obywatelskiego
11%

22%

raczej negatywna

zdecydowanie
pozytywna

41%

raczej pozytywna

9%

zdecydowanie
negatywna

16%

trudno powiedzieć

2. Ocena poszczególnych elementów procesu realizacji
II edycji budżetu obywatelskiego
ŚREDNIA OCENA RESPONDENTÓW:
3,25

Regulamin budżetu obywatelskiego

2,9

Promocja budżetu obywatelskiego

3,38

Formularz zgłaszania projektu

3,82

Formy głosowania

3,18

Spotkania informacyjno-promocyjne
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3.

Źródła wiedzy respondentów o II edycji budżetu obywatelskiego
ILOŚĆ ODPOWIEDZI:
44

Znajomi

26

Strona www.obywatelski.mikolow.eu

7

Strona www.mikolow.eu
Spotkania informacyjne

13

Prasa

14

INNE ODPOWIEDZI:

- billboardy,
- sołtys, rada sołecka,
ks. proboszcz
- biblioteka
- był pierwszy budżet i wszyscy
o nim mówili

1

Radio
Portale społecznościowe

21

Broszurki, ulotki

20
31

Plakaty, tablice informacyjne

5

Inne
0

4.
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Opinia o zmianie liczby lub zasięgu okręgów do głosowania
11%

Należy zmienić

89%

Nie należy zmieniać

5.

Proponowane przez respondentów zmiany dotyczące liczby
lub zasięgu okręgów do głosowania
Zmienić podział okręgów– trudno rywalizować małym osiedlom z dużymi (np. Stara Droga
a osiedle Słowackiego).
Pozostawić obecny podział okręgów gdyż rozdrabnianie i podział Mikołowa jest zły, natomiast łączenie osiedli z domkami jednorodzinnymi powoduje konflikt interesów.
„Dzielnica” Wymyślanka powinna być odpowiednio podzielona, by mieszkańcy Wymyślanki
mogli na nią głosować, aktualnie nie mogą.
Podzielić okręgi w Centrum i odpowiednio podzielić okręg nr 2 – oddzielić mieszkańców
domków jednorodzinnych lub bloków przy Starej Drodze od dużego osiedla Słowackiego.
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Podzielić okręgi na mniejsze, by mieszkańcy mogli działać i rozmawiać w mniejszych
wspólnotach.
Podzielić okręgi nr 1,2,3 na mniejsze, aby mieszkańcy zaczęli rozmawiać ze sobą. Konieczność współpracy, a nie chęci przeciągnięcia środków z jednego osiedla na drugie (Mickiewicza vs. Wymyślanka).
Stworzyć więcej okręgów.

6.

Jaka grupa wiekowa powinna być zdaniem respondentów
uprawniona do głosowania w kolejnej edycji BO?
2%

inna - od 14 lat

59%

mieszkańcy Mikołowa
od 16 lat

39%

mieszkańcy Mikołowa
od 18 lat

7.

Ocena czasu przeznaczonego na głosowanie w II edycji
budżetu obywatelskiego (3 dni)
25%

za krótki

67%

8%

wystarczający

za długi

3

8.

Czy respondenci głosowali
w II edycji BO?

9.

12%

W jaki sposób respondenci
głosowali?

nie

29%

osobiście

88%
tak

71%

internetowo

10. Czym kierowali się respondenci wybierając projekt w trakcie
głosowania w II edycji budżetu obywatelskiego?
ILOŚĆ ODPOWIEDZI:
Korzyściami, jakie realizacja projektu
przyniesie mieszkańcom

62
8

Kosztem danego przedsięwzięcia

5

Autorem projektu

INNE ODPOWIEDZI:

15

Rekomendacjami rodziny/znajomych
Tytułem projektu

5

Miejscem na liście projektów

5

- kształcenie pasji,
- własną oceną,
- kalkulacją wartości,
aby pieniądze nie przepadły

4
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11. Ocena dostępności informacji na temat projektów zgłoszonych
w II edycji budżetu obywatelskiego
6%

niedostępne

63%

dostępne

31%

trudno powiedzieć
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12. Czy respondenci zgłaszali
projekt w I lub II edycji BO?

13. Czy respondenci zgłosiliby
projekt w kolejnej edycji BO?

19%

46%

tak

tak

81%
nie

54%
nie

14. Co respondenci zmieniliby w budżecie obywatelskim?
Zwiększyć pulę bazową na starcie dla wszystkich okręgów.
Zmienić podział na okręgi.
Podzielić pulę lokalną 50/50% - część stała dla okręgu w kwocie 40 000 zł – pozostała
proporcjonalnie do liczby mieszkańców – 25 takich samych opinii.
Udział burmistrzów we wszystkich spotkaniach informacyjno-promocyjnych.
Wydłużyć czas głosowania.
Zakazać składania wniosków przez sołtysów i radnych.
Zorganizować warsztaty – możliwość budowania wizji swoich społeczności – dzięki temu
połączenie „nowych” i „starych” mieszkańców.
Wprowadzić projekty wieloletnie, tak aby mieszkańcy mogli zaplanować prace na kilka lat –
remont ulicy, budowa chodnika.
Zmienić sposób weryfikacji głosujących.
Zestandaryzować opisy projektów prezentowanych na stronie www.
Zwiększyć przeznaczony budżet na BO.
Zorganizować głosowanie przez cały tydzień np. w bibliotekach.
Zwiększyć reklamę wydarzenia.
Zmienić podział na okręgi.
Zmienić podział kwoty BO – podział puli lokalnej 50/50 w równych częściach po 40 000 zł na
każdy okręg a pozostała część proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
Wydłużyć głosowanie.
Ograniczyć budżet projektu pojedynczego np. do 75% przysługującej okręgowi kwoty.
Podzielić budżet na projekty lokalne. Budżet na dany okręg powinien wynosić co najmniej
50 tys. zł.

5

