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Ankieta ewaluacyjna 

 

 

 Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w tworzenie Pszczyńskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2017. Tegoroczne wyniki wskazują, że podjęliśmy właściwe 

działania. W ich wyniku wybraliśmy 54 projekty do realizacji, a frekwencja jest większa o 

5,2% od zeszłorocznej edycji. 

Ankieta ewaluacyjna, jako bardzo ważne narzędzie komunikacji z mieszkańcami, 

jest już stałym elementem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Bardzo prosimy o 

Państwa opinie na temat całego procesu, a także zmian, które wprowadziliśmy w 

tegorocznej edycji.  

 

 

 Jeszcze raz dziękujemy i zachęcamy wszystkich do wspólnych działań na rzecz 

naszego miasta. 
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1. Jaka jest Pani/Pana opinia o zakończonej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 

2017? 

 (proszę wybrać jedną odpowiedź) 

 

□ zdecydowanie pozytywna  

□ raczej pozytywna  

□ trudno powiedzieć 

□ raczej negatywna 

□ zdecydowanie negatywna 

 

2. Skąd Pani/Pan dowiedziała/dowiedział się o Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim 2017? 

(proszę wybrać wszystkie te możliwości, które były źródłem informacji) 

 

□ znajomi  

□ członkowie rodziny    

□ prasa 

□ strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.pszczyna.pl 

□ strona internetowa www.obywatelski.pszczyna.pl 

□ portale społecznościowe  

□ ulotki  

□ spoty reklamowe  

□ plakaty  

□ Rady Sąsiedzkie 

□ inne ....................................................................................................................................... 

 

3. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat prowadzonych działań promocyjno-informacyjnych w 

ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017? 

(proszę wybrać jedną odpowiedź i ewentualnie uzasadnić ją) 

 

□ zdecydowanie pozytywna 

□ raczej pozytywna 
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□ trudno powiedzieć 

□ raczej negatywna  

□ zdecydowanie negatywna  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy według Pani/Pana obecny czas trwania przygotowań, zgłaszania projektów, weryfikacji 

oraz głosowania to okres: 

(proszę wybrać odpowiedź i ewentualnie uzasadnić ją) 

 

□ zdecydowanie za krótki  

□ raczej za krótki  

□ wystarczający  

□ raczej za długi  

□ zdecydowanie za długi 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Po raz pierwszy, głosowanie w sposób tradycyjny, na kartach do głosowania zorganizowali 

Sołtysi Rad Sołeckich i Przewodniczący Osiedli. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat takiego 

sposobu głosowania (proszę wybrać odpowiedź i ewentualnie ją uzasadnić). 

 

□ zdecydowanie pozytywna  

□ raczej pozytywna  

□ trudno powiedzieć 

□ raczej negatywna  

□ zdecydowanie negatywna  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Jakie czynniki wpłynęły w głównej mierze na wybór projektów, na które Pani/Pan 

oddała/oddał głos w zakończonej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017? 

(proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 

 

□ informacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.pszczyna.pl 

□ opisy zadań zamieszczone na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl 

□ informacje rozpowszechniane przez wnioskodawców (w Internecie, poprzez ulotki, plakaty,  

bannery i in.) 

□ opinie członków rodziny  

□ opinie znajomych 

□ chęć poparcia projektów zlokalizowanych w okolicy zamieszkania 

□ chęć poparcia projektów promowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, 

przychodnie i inne instytucje 

□ informacje zawarte w ulotce 

□ inne.......................................................................................................................................................... 

 

7. Z iloma propozycjami projektów do zakończonej edycji Pszczyńskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2017 zapoznała/zapoznał się Pani/Pan szczegółowo przed oddaniem głosu? 

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

 

8. Czy Pani/Pana zdaniem informacje o projektach zgłoszonych i poddanych pod głosowanie 

przez mieszkańców były: 

(proszę wybrać odpowiedź) 

 

□ zdecydowanie dostępne 

□ raczej dostępne 

□ trudno powiedzieć  

□ raczej niedostępne 

□ zdecydowanie niedostępne 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Inne uwagi do zakończonej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017  

(opcjonalnie) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dane osoby wypełniającej ankietę 

 

Płeć 

□ Kobieta  

□ Mężczyzna  

Wiek 

□ mniej niż 15 lat 

 □ 15 – 17  

□ 18 – 25  

□ 26 – 45 

□ 46 – 65 

□ więcej niż 65 lat  

Wykształcenie 

□ podstawowe 

□ zawodowe 

 □ średnie  

□ wyższe  


