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EWALUACYJNEJ 



Podstawowe informacje 

Ankieta była dostępna w terminie:  

15.11 - 22.12.2017 

 

Kwestionariusz wypełniło  

67 osób  
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2. Jak ocenia Pan/Pani poniższe elementy procesu realizacji  
III edycji budżetu obywatelskiego?  
(proszę odpowiedź zaznaczyć krzyżykiem na skali od 1 do 5, przy czym 1 to najniższa ocena a 5 to najwyższa 
ocena)  





4. Czy według Pana/Pani zwiększenie liczby okręgów  
w tegorocznej edycji z 10 do 14 było korzystne? 
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Jeśli nie proszę wskazać powody 
• Im więcej okręgów tym większe zagęszczenie 

obiektów i mieszkańcy mają bliżej 

• okręg Stolarska - mało miejsca 

• Zmienił się okręg do głosowania 

• Należy zwiększyć liczbę okręgów 

• Większa możliwość wykonania działań na danym 
obszarze 

• nie wiem 

• w okręgu był 1 projekt i głosowano, ale bez 
przekonania  

• za dużo projektów a za mało pieniędzy 

• zmniejszona pula startowa w okręgach  











korzyściami, jakie realizacja przyniesie mieszkańcom 

kosztem danego przedsięwzięcia 

autorem projektu 

rekomendacjami rodziny/znajomych  

tytułem projektu 

miejscem na liście projektów 

inne jakie 

odległością od miejsca zamieszkania 

czy wykorzystam całą kasę na sołectwo 

hobby i zainteresowania  









13. Co zmienił (a)by Pani/Pan w budżecie obywatelskim w Mikołowie? 

Nic 20 odpowiedzi 

większa promocja BO 1 

zwiększyłbym kwotę na realizację projektów ogólnomiejskich i umożliwiłbym realizację 2 lub nawet 3 projektów z tej puli 

głosowanie przed kościołami 2 

nie wiem 1 

wgląd do projektów 

dłuższy czas głosowania  

instrukcja jak napisać  wniosek, łatwiejszy wniosek  

wizualizacja projektu  

promocja wśród grupy powyżej 50+ 

głosować mogą tylko osoby zameldowane 

powiększyć kwotę startową 

oddzielić ul.27 Stycznia, os. Grunwaldzkie i ul. Nową od Słowackiego, gdyż Słowackiego to duże osiedle 

rewelacyjna sprawa dla mieszkańców - BO 

spotkanie w sprawie projektów ogólnomiejskich 

szczegółowa weryfikacja wniosków 

głosowanie dłużej  

oddzielić Goj od Mokrego 2 






