
Ankieta 
ewaluacyjna V edycji Budżetu Obywatelskiego w Nowym Targu

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Nowego Targu!

Prosimy  o  wypełnienie  krótkiej  ankiety,  która  pozwoli  nam  poznać  Państwa  opinie
o sposobie  realizacji  tegorocznej  edycji  budżetu  obywatelskiego.  Uzyskane  informacje  pomogą
nam  lepiej  poznać  Państwa  oczekiwania  i  potrzeby  oraz  będą  przydatne  przy  organizowaniu
kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. 

Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania – odpowiedzi będą prezentowane
jedynie w zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.

mgr Grzegorz Watycha

Burmistrz Miasta

1. Jaka jest Pani/Pana opinia o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Nowym Targu?
(proszę wybrać jedną odpowiedź)

□ zdecydowanie pozytywna

□ raczej pozytywna

□ trudno powiedzieć

□ raczej negatywna

□ zdecydowanie negatywna 

2. Skąd Pani/Pan dowiedziała/dowiedział się o Budżecie Obywatelskim w Nowym Targu?
(proszę wybrać wszystkie te możliwości, które były źródłem informacji)

□ znajomi

□ członkowie rodziny

□ radio

□ prasa

□ strona internetowa Urzędu Miasta – www.nowytarg.pl

□ strona internetowa Budżetu Obywatelskiego – www.obywatelski.nowytarg.pl

□ banery reklamowe

□ plakaty

□ ulotki

□ spotkania z mieszkańcami

http://www.nowytarg.pl/
http://www.obywatelski.nowytarg.pl/


□ sesja Rady Miasta

□ inne…………………………………………………………………..

3.  Czy Pani/Pana zdaniem spotkania  mieszkańcami na etapie  składania  wniosków będące
działaniem edukacyjnym są przydatne i potrzebne?

□ zdecydowanie tak

□ raczej tak

□ trudno powiedzieć

□ raczej nie

□ zdecydowanie nie

4. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat prowadzonych działań promocyjno – informacyjnych
Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ?

□ zdecydowanie pozytywna

□ raczej pozytywna

□ trudno powiedzieć

□ raczej negatywna

□ zdecydowanie negatywna 

5.  Jakie  działania  na  rzecz  promocji  idei  Budżetu  Obywatelskiego  zdaniem  Pani/Pana
należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania  wniosków i głosowania  w nowej
edycji Budżetu Obywatelskiego?

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

6. Jak jest Pani/Pana opinia o tegorocznym formularzu zgłoszeniowym propozycji zadania do
Budżetu Obywatelskiego?

□ zdecydowanie pozytywna

□ raczej pozytywna

□ trudno powiedzieć

□ raczej negatywna

□ zdecydowanie negatywna 

7. Jak jest Pani/Pana opinia o podziale środków  na zadania Budżetu Obywatelskiego,  tj. po
150 000 zł na 4 okręgi  lokalne i 300 000 zł na okręg ogólnomiejski?

□ zdecydowanie pozytywna

□ raczej pozytywna

□ trudno powiedzieć

□ raczej negatywna



□ zdecydowanie negatywna 

8. Jaka jest Pani/Pana opinia  o podziale  środków na: zadania inwestycyjne - w kwocie do
150 000 zł  i projekty miękkie  do 50 000 zł?

□ zdecydowanie pozytywna

□ raczej pozytywna

□ trudno powiedzieć

□ raczej negatywna

□ zdecydowanie negatywna 

9. Jaka jest Pani/Pana opinia  na temat dostępności informacji  o zgłoszonych  projektach i
możliwości zapoznania się  z wnioskami przed głosowaniem?

□ zdecydowanie pozytywna

□ raczej pozytywna

□ trudno powiedzieć

□ raczej negatywna

□ zdecydowanie negatywna 

10.  Czy  według  Pani/Pana  czas  19  dni  przeznaczony  na  głosowanie  do  Budżetu
Obywatelskiego to okres:

□ zdecydowanie za krótki

□ raczej za krótki

□ wystarczający

□ raczej za długi

□ zdecydowanie za długi

11. Czy głosowała Pani/Pan  w tegorocznej edycji  Budżetu Obywatelskiego w Nowym Targu?

□ tak (jeśli tak - przejdź do pytania 11 a)

□ nie (jeśli nie - przejdź do pytania 11 b)

11a.  Jeśli tak, to w jaki sposób? 

□ przez internet

□ papierowo w Urzędzie Miasta

□ korespondencyjnie

11b.  Jeśli nie, to dlaczego?

□ nie wiedziałem o Budżecie Obywatelskim

□ nie interesuje mnie to

□ wśród zgłoszonych projektów nie było projektów, który mnie interesuje 

□ nie byłem/am uprawniony/a do głosowania ze względu na miejsce zamieszkania



□ inne

12. Czy oddając głos w zakończonej edycji Budżetu Obywatelskiego głosowała Pani/Pan na
projekt?

□ tylko lokalny

□ tylko ogólnomiejski

□ ogólnomiejski i lokalny

13. Jakie czynniki wpłynęły  w głównej mierze na wybór zadań, na które Pani/Pan oddała głos
w zakończonej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ?

□ zakres proponowanego zadania zamieszczonego na karcie do głosowania.

□ informacje rozpowszechnione przez wnioskodawców (w internecie, przez ulotki) 

□ opinie członków rodziny, opinie znajomych

□ chęć poparcia  projektów promowanych  przez organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola,
parafie, przychodnie i inne instytucje.

□ informacje z innych źródeł

14.  Inne uwagi do tegorocznej  edycji  Budżetu Obywatelskiego lub propozycje  do kolejnej

edycji.

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

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

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

15. Dane osoby wypełniającej ankietę. (proszę wybrać odpowiedzi)

Płeć :

□ Kobieta 

□ Mężczyzna 

Wiek 

□ 16 – 17 

□ 18 – 25 

□ 26 – 45 

□ 46 – 65 

□ więcej niż 65 lat 

Dziękuję za wypełnienie ankiety.


	Wiek
	
	Dziękuję za wypełnienie ankiety.

