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1. Opinia respondentów
o IV edycji budżetu obywatelskiego

zdecydowanie
pozytywna
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raczej
pozytywna
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trudno
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48 odpowiedzi

2. Ocena poszczególnych elementów
procesu realizacji IV edycji BO

Regulamin budżetu obywatelskiego

Promocja budżetu obywatelskiego

Formularz zgłaszania projektu

Formy głosowania

ŚREDNIA OCENA RESPONDENTÓW:

Lokalizacja punktów do głosowania
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3. Ocena podziału Mikołowa na 14 okręgów

tak, podział
jest odpowiedni

64,6%

nie, okręgow powinno być wiecej
(ze świadomością, że mniejszy się kwota

do wykorzystania w danym okręgu)

16,7%

inna odpowiedź:
„okręgi powinny być wyznaczone inaczej

bądź powinno być ich mniej”

2,05%
inna odpowiedź:

„Każda odrębna lokalna społeczność, (jednostka
przestrzenna ma prawo do swojego BO i decyzji

ws. przeznaczenia środków). ”

2,05%

nie, okręgow powinno być mniej
(ze świadomością, że zwiększy się kwota

do wykorzystania w danym okręgu)

14,6%

48 odpowiedzi



tak
81,2%

nie
18,8%

48 odpowiedzi

4. Ocena, czy wydłużenie głosowania
do 4 dni było dobrym pomysłem



5. Czy respondenci głosowali
w IV edycji budżetu obywatelskiego

tak
91,7%

nie (proszę przejść do pyt. nr 8) 
8,3%

48 odpowiedzi



6. W jaki sposób respondenci głosowali
w IV edycji budżetu obywatelskiego

internetowo
86,4%

osobiście
13,6%

44 odpowiedzi



7. Czym kierowali się respondenci wybierając projekt
w trakcie głosowania w IV edycji budżetu obywatelskiego

Korzyściami, jakie realizacja projektu
przyniesie mieszkańcom

86,5%

inne: „tym czy będzie przydatne dla mnie,
moich dzieci i innym mieszkańcom

i czy znajduje się w mojej okolicy”
    

inne: „Znam zadania własne gminy
i jestem przeciwna, by realizować je
z bo, np dot MDK”
     

inne: „żeby wykorzystać całą kasę”inne: „Potrzebami miasta
(ogólnomiejskimi)”

Kosztem danego przedsięwzięcia
4,5%

2,25%

2,25%2,25%

2,25%

44 odpowiedzi



8. Ocena dostępności informacji na temat projektów
zgłoszonych w IV edycji budżetu obywatelskiego

dostępne
72,9%

niedostępne
8,3%

trudno powiedzieć
18,8%

48 odpowiedzi



9. Co respondenci zmieniliby
w budżecie obywatelskim?

Podział na sołectwa nigdy nie powinien się zmienić, jest to naturalny podział :)
W centrum miasta niestety nie wiem, bo nie znam
Dałabym możliwość zrzeczenia się okręgom swoich kwot na wykonanie jednego dużego projektu dla miasta 
np. wodnego placu zabaw itp.
Zbyt duża ilość okręgów, bardzo sztuczny podział 
chciałabym żeby było więcej mieszkań dla potrzebujących realizacja mieszkań dla rodzin co mają 3 dzieci
Zmiana okręgów, bądź połączenie ich celem osiągnięcia większych środków na realizację projektów. Więk-
sza informacja gdzie można oddać głosy, gdyż w IV edycji dowiedziałam się przypadkiem, że głos można 
oddać w Bibliotece. Krótszy regulamin :-)
jeszcze bardziej nagłośnić!
Nigdy więcej w okresie kampanii wyborczej, niezależnie od szczebla wyborów
głosowanie 10 dni



9. Co respondenci zmieniliby
w budżecie obywatelskim - CD

więcej okręgów, mniej kosztowne inwestycje, więcej pomysłów i przede wszystkim większa różnorodność - 
mam dość siłowni na których nikt nie ćwiczy i placów zabaw, które miasto powinno realizować w ramach 
swoich zadań a nie budżetu obywatelskiego
ZMNIEJSZENIE OKRĘGÓW
Dać możliwość głosowania na projekt z innego okręgu w sytuacji gdy w moim okręgu  projekty nie są wg mnie 
interesujące na tyle, aby wydać na nie środki budżetu miasta, a zdarza się, że projekty innych okręgów są dobre 
i warto by na nie oddać głos. Jako mieszkaniec gminy też na tym skorzystam.
poprawa przekazu informacji nt. szczegółow danych projektów poza internetem
Większa kwota
Budżet obywatelski jest świetnym pomysłem! Pomaga mieszkańcom decydować o miejscu swojego zamiesz-
kania! W tej edycji znalazło się wiele ciekawych pomysłów. Jedyną moją uwagą jest to, że głosowanie powinno 
odbywać się tylko internetowo.
wszystko ok
Zwiększenie informacji na temat budżetu ponieważ starsze osoby nie wiedzą co to jest.
Absolutnie nic
Aby w sołectwach była możliwość przynajmniej w niedzielę oddania głosów w biurze sołtysa
większa ilość dni do głosowania, większa promocja 
Większą promocję poza internetem



9. Co respondenci zmieniliby
w budżecie obywatelskim - CD

Tylko głosowanie internetowe.
mniejsza ilość projektów, większe kwoty na realizację (jakość nie ilość)
Mniej okręgów
Wydłużenie głosowania internetowego
więcej okręgów
Rozbicie okręgów w centrum na osiedla.
Wybieranie wniosków, które naprawdę coś wnoszą do miasta, a nie są kolejną siłownią, placem zabaw, czy pro-
jektem "dziwnym", np. tężnia solankowa. Preferowanie lub namawianie mieszkańców do napisania projektów, 
które podkreślą piękno naszego miasta, bo ustawienie kilku doniczek i ławek niczego nie zmienia - ładnie to wy-
gląda na zdjęciu. Samo otoczenie urzędu miasta od strony wyburzonego budynku policji jest po prostu brzydkie 
- wygląda jak skład domków - każdy z innej parafii. Tutaj prosi się jakiś projekt oraz projekt na temat wyprowa-
dzania psów - edukacja mieszkańców, że psy prowadzi się na smyczy, a nie puszcza samopas. Czyli reasumu-
jąc - podsuwanie trafionych pomysłów osobom, które chcą składać wnioski w BO.
Zwiększenie promocji BO powodujące przygotowanie większej ilości zróżnicowanych projektów do wyboru. 
Ktoś powinien zrobić przegląd propozycji/projektów/realizacji w ramach BO w innych miastach. Może znajdą 
się wtedy inne propozycje niż siłownie czy place zabaw...
dłuższe głosowanie
Ograniczenie uprawnionych do głosowania wyłącznie do mieszkańców miasta (kryterium zameldowania) oraz 
rezydentów w oparciu o potwierdzenie wnoszenia płatności za śmieci (kryterium potwierdzające rezydenturę).


