Wyniki ankiety ewaluacyjnej
przeprowadzonej
po VII. edycji

Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Zabrze, 2021 r.

Poniżej przedstawiono zebrane odpowiedzi w ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej po
7. edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego (edycja na rok 2021).
Ankietę przeprowadzono w formie internetowej.
Odpowiedzi zbierano w okresie: 26 stycznia 2021 – 6 lutego 2021 r.
Na ankietę odpowiedziało 90 osób.

1.
Proszę określić swoje zaangażowanie w budżet obywatelski (można zaznaczyć
dowolną liczbę odpowiedzi). Czy w którejkolwiek z dotychczasowych siedmiu edycji:

Kolejne odpowiedzi:
1. Złożyłam / złożyłem wniosek
2. Pomagałam / pomagałem przy opracowywaniu wniosku ale go nie złożyłam / nie
złożyłem (np. w formie pomocy w jego pisaniu, autorstwa pomysłu, który był
przedmiotem zgłoszenia przez inną osobę itp.)
3. Pomagałam / pomagałem w promocji projektu (np. informowałam(em) o nim
znajomych, roznosiłam(em) ulotki itp.)
4. Podpisałam / podpisałem listę poparcia
5. Głosowałam / głosowałem

2.
Jeżeli głosowała Pani / głosował Pan w VII. edycji budżetu obywatelskiego, to proszę
określić formę głosowania.
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3.
Jeśli głosowała Pani / głosował Pan w budżecie obywatelskim, to jaka była podstawa
Pani / Pana decyzji o wyborze konkretnych projektów (proszę wskazać główny powód).

4.
Proszę o zaznaczenie czy dysponuje Pan / Pani którymś z niżej wymienionych
rozwiązań (proszę zaznaczyć wszystkie adekwatne pozycje)

Kolejne odpowiedzi:
1. Kwalifikowany podpis elektroniczny
2. Profil zaufany
3. E-Dowód (dowód osobisty „z chipem”)
4. Aplikacja mObywatel na smartfona (może zastąpić legitymowanie się fizycznym
dokumentem dowodu osobistego, nie umożliwia podpisu elektronicznego)
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5.
Jeśli nie posiada Pani / Pan żadnego z powyższych rozwiązań, to czy deklaruje Pani
/ Pan utworzenie (pozyskanie, założenie) jednego z powyższych, aby zagłosować
w budżecie obywatelskim, jeśli będą wymagane w głosowaniu elektronicznym?

Kolejne odpowiedzi
1. Tak, założę kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny)
2. Tak, założę profil zaufany (trzeba podejść do wybranego urzędu w celu potwierdzenia albo założyć
poprzez bankowość elektroniczną wybranych banków)
3. Tak, wystąpię o wydanie e-dowodu, oraz zakupię odpowiedni czytnik takich dokumentów do komputera
albo skorzystam z czytnika grzecznościowo
4. Tak, zainstaluję w smartfonie aplikację mObywatel
5. Nie, oczekuję, że nie będą wymagane przy głosowaniu elektronicznym, a gdyby były – nie będę
głosował w ogóle, bo nie chcę udawać się do stacjonarnych punktów głosowania i głosować na
papierowej karcie do głosowania
6. Nie, oczekuję, że zostaną udostępnione papierowe karty do głosowania
6.
Podanie jakich danych osobowych (oprócz imienia i nazwiska) powinno być
wymagane w celu identyfikacji osoby głosującej (można zaznaczyć dowolną liczbę
odpowiedzi):

Kolejne odpowiedzi:
1. Miejsce zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu),
2. Numer PESEL (a w przypadku braku – numer paszportu)
3. Imię matki / ojca
4. Nazwisko rodowe matki
5. Numer telefonu komórkowego
6. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
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7.
Głosowanie w budżecie obywatelskim — zgodnie z przepisami — ma być równe.
Oznacza to, że każdy z głosujących ma mieć równe prawa, to m. in. wyraża się w prawie do
jednokrotnego udziału w głosowaniu. Jak traktować sytuację próby głosowania
wielokrotnego? Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku możliwości głosowania na kartach
papierowych, zbierane są one w kilku miejscach i wprowadzane są one do systemu
głosowania po jego zakończeniu. Może to powodować problemy z jednoznacznym
określeniem, który głos (elektroniczny czy papierowy lub kilka papierowych) został oddany
wcześniej, a który później.

8.
Jaka Pani / Pana zdaniem jest najwłaściwsza forma głosowania w budżecie
obywatelskim

9.
Jak ocenia Pani / Pan możliwość głosowania na dowolne projekty dzielnicowe – bez
uzależnienia od dzielnicy, w której głosujący jest zameldowany?
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10.
Wprowadzono zasadę, że projekt o największej liczbie głosów, aby trafił do realizacji
musiał zdobyć co najmniej 50 głosów. Jak ocenia Pani / Pan tę zasadę?

11.
Na etapie obliczania wyników środki, które w poszczególnych pulach nie zostały
przeznaczone dla realizacji konkretnych projektów były sumowane i były przeznaczane dla
wyboru kolejnego / kolejnych projektów z dzielnicy / dzielnic o największej frekwencji (liczba
głosujących z dzielnicy do liczby osób zameldowanych; „premia za frekwencję”). Jak ocenia
Pani / Pan tę zasadę?

12.
Jaki scenariusz uważa Pani / Pan za właściwy w przypadku, gdy w danej dzielnicy
wartość pozytywnie ocenionych projektów nie przekroczy kwoty dostępnej dla dzielnicy: czyli
w przypadku dzielnic „dużych” 310 tys. zł, a „małych” 155 tys. zł.
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13.
Jak ocenia Pani / Pan możliwość głosowania na 2 projekty: na 1 z list dzielnicowych
i na 1 z listy ogólnomiejskiej?

14.
Jakie kanały komunikacyjne należy szerzej wykorzystać, aby zwiększyć skuteczność
działań informacyjnych na temat budżetu partycypacyjnego?

Kolejne odpowiedzi
1. Media tradycyjne (prasa, czasopisma)
2. Internet (strona www)
3. Materiały drukowane
4. Reklama zewnętrzna
5. Informacja w instytucjach publicznych (Urząd Miejski, miejskie jednostki organizacyjne, szkoły, domy
kultury, kościół, centra handlowe)
6. Kampanie społeczne, media społecznościowe, wydarzenia, festyny
7. Możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami zaangażowanymi w wdrożenie budżetu
partycypacyjnego
8. Informacja jest wystarczająca
9. Trudno powiedzieć / nie mam zdania
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15.
Czy potrafi Pani / Pan wskazać jakąkolwiek inwestycję dokonaną w Zabrzu w ramach
budżetu obywatelskiego?

16.
Czy korzysta Pani / Pan z któregokolwiek zrealizowanego projektu złożonego do
budżetu obywatelskiego?

17.

Proszę ocenić Pani / Pana udział w wyborach powszechnych / referendach:
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18.

Czy zamierza Pani / Pan:

Kolejne odpowiedzi
1. Zdecydowanie zgadzam się
2. Raczej zgadzam się
3. Raczej nie zgadzam się
4. Zdecydowanie nie zgadzam się
5. Trudno powiedzieć
19.
―

―
―
―
―
―

―

―

Pytanie otwarte, respondenci poruszali następujące sprawy:
Zwiększenie znaczenia zieleni w budżecie obywatelskim, na przykład przykład poprzez
stworzenie specjalnej puli „Zielony Budżet Obywatelski”, dostępne dla
przeprowadzenia takich inwestycji są place przy szkołach i przedszkolach, skwerki
miejskie i pasy zieleni przyulicznej
Dookreślenie kiedy projekt ma cechy projektu dzielnicowego a kiedy ogólnomiejskiego
W przypadku, gdy osoba nie głosuje na projekt ogólnomiejski, powinien mieć
możliwość głosowania na dodatkowy projekt dzielnicowy
Polepszenie kontaktu w relacji urzędnik – wnioskodawca, zwłaszcza przy
rozpatrywaniu odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania
Propozycja ograniczenia udziału miejskich jednostek organizacyjnych w budżecie
obywatelskim
Starsze osoby nie posługują się internetem, co ogranicza udział tej grupy osób
w budżecie obywatelskim (komentarz organizatorów: dostępne były w dwóch
lokalizacjach w Urzędzie Miejskim papierowe karty do głosowania)
Zwiększenie puli pieniężnej, zwłaszcza dla „dzielnic małych” oraz przywrócenie
projektów dwuletnich (komentarz organizatorów: zgodnie z interpretacjami instytucji
nadzorujących jednostki samorządu terytorialnego budżet obywatelski jest procesem
corocznym z budżetem na wykonanie zadania w konkretnym roku, nie można z góry
zakładać realizację projektu przez dwa lata)
Przywrócić składanie list poparcia również dla projektów dzielnicowych. Wówczas
autorzy siłą rzeczy musieliby skonsultować swoje pomysły z mieszkańcami. Byłoby to
działanie integrujące mieszkańców oraz możnaby zrezygnować z wymogu minimalnej
ilości 50 głosów przy głosowaniu. Zmniejszyło by to również prawdopodobieństwo
składania „projektów absurdalnych” (komentarz organizatorów: ustawa o samorządzie
gminnym mówi, że można żądać podpisów na liście poparcia od co najwyżej 0,1%
mieszkańców obszaru, którego dany fragment budżetu obywatelskiego dotyczy (tu
odpowiedniej dzielnicy). Osiedle Młodego Górnika liczy niewiele więcej ponad 1 000
mieszkańców, co oznacza, że można oczekiwać co najwyżej jednego podpisu).
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Metryczka
20.
Proszę zaznaczyć płeć:

21.

Proszę zaznaczyć odpowiedni przedział wieku

Strona 11 z 11

