
PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY EWALUACYJNEJ
IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NOWY TARG.

Od 13 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. trwało badanie ewaluacyjne procesu IV edycji
Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Nowy  Targ  2018.  Mieszkańcy  mieli  okazję  dokonać  oceny
i wyrazić swoje uwagi za pomocą ankiet ewaluacyjnych – papierowo lub elektronicznie na stronie
Miasta.

Kolejny raz stwierdzamy, że zainteresowanie tym badaniem było bardzo małe, żeby nie powiedzieć
znikome,  pomimo  szeroko  zakrojonej  akcji  informacyjnej  w tym zakresie.  Ogółem w badaniu
ewaluacyjnym udział wzięło 28 mieszkańców Nowego Targu, z czego połowa wypełniła ankietę
elektronicznie. O badaniu ewaluacyjnym informowaliśmy od samego początku tegorocznej edycji
budżetu  obywatelskiego za  pomocą wszystkich  dostępnych  kanałów (strona  internetowa miasta
i budżetu obywatelskiego, Facebook Urzędu Miasta, Nowotarska Telewizja Kablowa, sesje Rady
Miasta),  a  ankiety  w  wersji  papierowej  dostępne  były  wraz  z  kartami  do  głosowania  oraz
oczywiście w wersji elektronicznej.

Mimo tak niewielkie próby badawczej pokusiliśmy się o wypracowanie poniższych wniosków. 
Biorąc  pod  uwagę  strukturę  odpowiedzi  na  pytania  zamknięte,  zasadniczo  można  uznać,  że
mieszkańcy  w  zdecydowanej  większości  wyrazili  pozytywne  opinie  na  temat  budżetu
obywatelskiego.  Około  70%  odpowiedzi  to  tzw.  opinie  zdecydowanie  pozytywne  i  raczej
pozytywne. W takim właśnie tonie wypowiedzieli się mieszkańcy na tematy: przydatności spotkań
z  mieszkańcami  na  etapie  składania  wniosków,  prowadzonych  działań  promocyjno  –
informacyjnych,  oceny  formularza  zgłoszeniowego,  opinii  o  podziale  środków  oraz  na  temat
dostępności informacji o zgłoszonych projektach i możliwością zapoznania się z wnioskami przed
głosowaniem. 
Pozostałe 30% to w głównej mierze odpowiedzi „trudno powiedzieć” oraz negatywne. Te ostatnie
stanowią zaledwie 10% wszystkich głosów.

Informacje o Budżecie Obywatelskim uczestnicy ankiety czerpali najczęściej ze strony internetowej
Miasta i strony internetowej https://obywatelski.nowytarg.pl, a także od znajomych oraz z plakatów
i ulotek.
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Większość uczestników ankiety (70%) głosowała jednocześnie na projekt ogólnomiejski i lokalny,
a najczęstszym sposobem oddawania głosu był internet (60%).
Czynniki, które miały wpływ w głównej mierze na wybór zadań, to według 54% respondentów
zakres proponowanego zadania zamieszczony na karcie do głosowania, z kolei 19% respondentów
uważa, że informacje rozpowszechnione przez wnioskodawców w internecie.

W ramach badania IV edycji procesu Budżetu Obywatelskiego respondenci mogli również zgłaszać
swoje uwagi w formie otwartej. Z ponad kilkunastu propozycji i wniosków kolejny już raz na plan
pierwszy wysuwają się postulaty dotyczące:

-  wprowadzenia  ograniczenia  w  zakresie  projektów,  których  ostatecznymi  beneficjentami  są
miejskie  szkoły  i  przedszkola,  środowiska  kościelne  oraz  inne  instytucje  -  uzasadniając  to
brakiem  ich  dostępności  dla  ogółu  mieszkańców  i  faktem  dysponowania  nieporównywalnie
większymi narzędziami promocji niż przeciętny obywatel,

-  wprowadzenie  ograniczenia  w  możliwości  finansowania  zadań  zrealizowanych  już  w  latach
poprzednich (zadania cykliczne),

- szerszej promocji budżetu obywatelskiego na terenie Miasta,
-  ograniczenia kwoty na zadania inwestycyjne.

Zespół  ds.  Budżetu  Obywatelskiego  przyjął  do  wiadomości  powyższe  propozycje,  które  będą
rozważane  w  kontekście  ewentualnych  zmian  w  Regulaminie kolejnej  edycji  Budżetu
Obywatelskiego. 
W ogólnej dyskusji członków Zespołu pojawiły się również postulaty dotyczące:

- sprecyzowania terminu „zadania inwestycyjnego” i ograniczenia kwoty jego finansowania do 100
tys. zł,

- ograniczenia liczby spotkań z mieszkańcami na etapie zgłaszania propozycji zadań z uwagi na ich
dotychczasowe niewielkie zainteresowanie,

- zorganizowania dodatkowego spotkania z wnioskodawcami i mieszkańcami na etapie rozpoczęcia
głosowania na zgłoszone zadania,

- uwrażliwienia  mieszkańców w kwestii  ochrony danych  osobowych  podczas  oddawania  głosu
w formie papierowej (jedynym uprawnionym podmiotem do przetwarzania danych osobowych
jest Urząd Miasta Nowy Targ),

- rozpoczęcia  prac  nad  kolejną  edycją  budżetu  obywatelskiego  zdecydowanie  wcześniej  (np.
w marcu), niż miało to miejsce w dotychczasowej praktyce (lipiec-sierpień).

 

Przygotował 
Zespół zadaniowy ds. „Budżetu Obywatelskiego”


