
     ANKIETA 

 

 
 

Szanowni mieszkańcy Piekar Śląskich, chcielibyśmy, aby Budżet Obywatelski w naszym 

mieście rozwijał się i zmieniał zgodnie z Państwa spostrzeżeniami. W związku 

z powyższym zachęcamy do odpowiedzi na pytania, które będą przydatne przy 

organizowaniu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich. 

1. W jaki sposób brał Pan/Pani udział w BO 2017 (możliwość wielokrotnego wyboru) 

 [   ] jako projektodawca 

 [   ] podpisałem zgłoszenie projektu  

 [   ] głosowałem 

 [   ] nie uczestniczyłem 

2. Jak Pan/Pani ocenia wsparcie Urzędu Miasta podczas etapu przygotowywania 

wniosków? (proszę wybrać jedną odpowiedź i krótko ją uzasadnić) 

 [   ] Zdecydowanie pozytywnie 

 [   ] Raczej pozytywnie 

 [   ] Trudno powiedzieć 

 [   ] Raczej negatywnie 

 [   ] Zdecydowanie negatywnie 

Uzasadnienie: …....…..............................................................................................................  

…............................................................................................................................................ 

3. Jak Pan/Pani ocenia formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu 

obywatelskiego, który był wykorzystywany w ostatniej edycji? (proszę wybrać jedną 

odpowiedź i krótko ją uzasadnić) 

 [   ]Zdecydowanie pozytywnie 

 [   ] Raczej pozytywnie 

 [   ] Trudno powiedzieć 

 [   ] Raczej negatywnie 

 [   ] Zdecydowanie negatywnie 

Uzasadnienie: ………..............................................................................................................  

…............................................................................................................................................. 

4. Czy ma Pan/Pani jakieś inne uwagi dotyczące etapu przygotowywania i składania 

projektów, którymi chciał(a)by się podzielić? 

[   ] Nie  

[ ]Tak, jakie: ……................................................................................................................... 

….............................................................................................................................................. 

5. W jaki sposób Pana/Pani zdaniem można wzmocnić działania informacyjno-

promocyjne Budżetu Obywatelskiego? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

[   ] trudno powiedzieć 

 



6. Czy należy ograniczyć przedmiot projektów? Jeżeli TAK do jakich tematów. 

[  ] TAK, …………………. …………………………………………….…………….. 

……………………….…………………………………………………………………  

[   ] NIE 

7. Jakie działania należy Pana/Pani zdaniem podjąć, żeby ułatwić mieszkańcom 

możliwość zapoznania się z projektami poddanymi pod głosowanie?  

Proponuję: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

[   ] trudno powiedzieć 

8. Jak Pani/Pan ocenia system głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego? 

(proszę wybrać jedną odpowiedź i krótko ją uzasadnić) 

[   ] Zdecydowanie pozytywnie 

[   ] Raczej pozytywnie 

[   ] Trudno powiedzieć 

[   ] Raczej negatywnie 

[   ] Zdecydowanie negatywnie 

Uzasadnienie: ……................................................................................................................  

…................................................................................................................................ 

9. Inne uwagi dotyczące tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego oraz propozycje 

rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach. 

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................….......... 

Dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tegorocznej 

edycji budżetu obywatelskiego w Piekarach Śląskich. 

Ankietę można przesłać mailowo na adres konsultacjebo@piekary.pl lub złożyć 

w Urzędzie Miasta, ul. Bytomska 84, z dopiskiem „Konsultacje BO”.  

Uczestników ankiety zapraszamy na Warsztaty z mieszkańcami prowadzone przez 

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. 

Warsztaty odbędą się w dniu 3 października 2017r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej przy ul. Kalwaryjskiej 64D. 

 


