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Prośba o rejestrację 1 przekazanie do odpowiedniego wydziału. 

Pozdrawiam,

— Treść przekazanej wiadomości —
Temat:Budżet obywatelski - prośba o udostępnienie informacji publicznej 

(Ankieta #433)
Data:Mon, 17 Oct 2022 17:42:36 +0200

Nadawca:
Ad resat: budzet.obywatelski@kornik.pl

Szanowni Państwo,

nazywam się i jestem doktorantem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Nauk
Społecznych). W moim doktoracie prowadzę badania nt. modeli i funkcjonowania budżetów 
obywatelskich w polskich gminach, powiatach i województwach w latach 2011-2021.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie Informacji publicznej* poprzez 
wypełnienie i odesłanie drogą mailową załączonej ankiety na temat funkcjonowania budżetu 
obywatelskiego w Państwa gminie.

Tylko dzięki Państwa wiedzy i praktyce możliwe będzie zgromadzenie wszystkich 
niezbędnych danych.

Jednostki, do których kierowana jest ta ankieta, przeszły wstępną weryfikację pod względem 
realizacji na swoim obszarze budżetu obywatelskiego (przynajmniej jednej pełnej edycji w latach 
2011-2021). Jeśli jednak budżet obywatelski nie został nigdy zrealizowany w Państwa jednostce (np, 
realizowany był wyłącznie fundusz sołecki albo podjęto działania mające wprowadzić BO, ale 
ostatecznie nie zrealizowano żadnej edycji), to bardzo proszę o taką informację bez wypełniania 
ankiety.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu,

Szkoła Doktorska UŚ
Nauki o polityce i administracji

*/7a podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61) i Ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 2, ust. 1).

—Załączniki:-------------------

Ankieta dla gmin.docx 140 KB



Funkcjonowanie budżetów obywatelskich w Polsce w latach 2011-2021

Szanowni Państwo,

nazywam się i jestem doktorantem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [Wydział Nauk Społecznych).

Prowadzę badania nt. modeli l funkcjonowania budżetów obywatelskich w Polsce w latach 2011-2021. Badaniu poddane są 
wszystkie gminy, powiały i województwa, które w latach 2011-2021 przynajmniej raz zrealizowały na swoim obszarze budżet 
obywatelski. Uprzejmie proszę o wypełnienie kwestionariusza ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane w celach naukowych 
do przygotowania rozprawy doktorskiej. Tylko dzięki Państwa wiedzy i praktyce możliwe będzie zgromadzenie wszystkich 
niezbędnych danych.

Bardzo dziękuję za udział w badaniu,

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
i» W KATOWICACH

_____  . _ _ _ ____ __ _ . Sekcja 0. Instrukcja wypełnienia ankiety

Instrukcja wypełnienia ankiety
>- Tematyka ankiety obejmuje funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latacft 2011-2021 oraz w mniejszym stopniu 

inne formy budżetu partycypacyjnego (np. fundusz sołecki).
Proszę udzielić odpowiedzi na pytania zgodnie z zamieszczoną przy każdym z nich instrukcją poprzez wstawienie znaku 
X [X], wpisanie odpowiednich danych liczbowych lub poprzez udzielenie (wpisanie) innej odpowiedzi.

>■ Pytania zostały podzielone na 10 sekcji tematycznych dotyczących najistotniejszych aspektów BO.
o Pytania oraz instrukcje oznaczone zostały kolorem zielonym.o jeśli pytanie zawiera miejsce na udzielenie własnej odpowiedzi, proszę o wpisanie zwięzłej i konkretnej 

odpowiedzi w wyznaczonym miejscu.
Wypełniony kwestionariusz proszę odesłać na adres: w formie pliku wypełnionego elektronicznie
lub w formie pliku wydrukowanego, uzupełnionego ręcznie i zeskanowanego.

>- W razie jakichkolwiek wątpliwości przy wypełnianiu kwestionariusza proszę o kontakt:Wykaz skrótów i pojęć występujących w ankiecie
BO- budżet obywatelski, główny przedmiot ankiety, realizowany przed i po zmianach ustawowych dot BO z roku 
2018 [wg. Ustaw samorządowych: UOSGArt, 5., UOSPArt 3d.3„ UOSWArt. lOa.3. - "Szczególną formą konsultacji 
społecznych jest budżet obywatelski").

>- PS — fundusz sołecki [wg. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim).s* BP- budżet partycypacyjny (jako inna nazwa BO lub jako specyficzna instytucja polityczna obejmująca BO, FS i inne) 
Lata 2011 -2021 - przedział czasowy, z którego dane należy uwzględnić w ankiecie.

» Konsultacje społeczne - spotkania m ieszkańców z władzami lokalnymi/urzędnikami w celu np. skonsultowania BO.
> Zmiany ustawowe - zmiany dot funkcjonowania BO, wprowadzone Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych. Dane gminy (proszę uzupełnić)Nazwa gminy i kod pocztowy:Powiat/Miasta na prawach powiatu:Województwo: Dane osoby (osób) wypełniającej kwestionariusz ankiety (proszę uzupełnić)Imię i nazwisko:Stanowisko w urzędzie lub wydział:Kontakt (e-mail i numer telefonu):



Sekcia 1. Implementacja budżetu obywatelskiego w gminie

1. Z czyje] inicjatywy został wprowadzony w gminie BO? 
(Proszę zaznaczyć {X] wszystkie podmioty lub dopisać inny)

Władz gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

Radnych gminnych

Mieszkańców gminy

Przedstawiciele jednostek pomocniczych

Lokalnych organizacji pozarządowych

Ponadlokalnych organizacji pozarządowych

Naukowców/badaczy (np. politologów, prawników)

Inny podmiot (jaki?)

2. W którym roku w Pana/Pani gminie... 
(Proszę zaznaczyć (Xj rok wskazanego wydarzenia)

Przed 
2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2019 2020 2021

Po raz pierwszy pojawiła się iniqatywa 
wprowadzenia BO?

Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem 
i realizacją BO?

Rozpoczęto konsultacje społeczne ws. 
wprowadzenia BO?

Wprowadzono pierwsze prawo lokalne 
dot. BO (uchwała/zarządzenie)?

3. W którym roku w Pana/Pani gminie... 
(Proszę zaznaczyć rok wskazanego wydarzenia)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Po 
2021

Rozpoczęła się pierwsza edycja BO 
(zgłaszanie projektów)?

Zakończyła się pierwsza edycja BO 
(wybór projektów)?

Zrealizowano zadania/projekty 
wybrane w pierwszej edycji BO?



Sekcja 2. Prawne podstawy funkcjonowania budżetu obywatelskiego wyminie

4, Kiedy w Pana/Panl gminie odbywały się kolejne edycje BO?
(Proszę wypełnić wg. wzoru np.: edycja 1,2012, styczeń-czerwiec/ edycja /, 2012/2013, pażdziemik-marzec itd. 
W przypadku edycji rozpoczętych w roku 2021 proszę uwzględnić rok 2022)

Edycja Rok/Lata Miesiące trwania

I

ll

Ш

IV

V ■

VI

VII

VIII 1

IX

X

XI "1 ‘

XII

5. Jakie były najważniejsze uchwały 1 zarządzenia, które regulowały lub zmieniały funkcjonowanie BO w latach 2011-2021? 
(Proszę umieścić każdą kolejną uchwałę i zarządzenie w oddzielnym wierszu poniższej tabeli)

Rok I edycja BO Tytuł aktu

*

i

6. Jaką nażwą/nazwami formalnie posługiwał się BO w całym okresie funkcjonowania? 
(Proszę wskazać wszystkie używane nazwy [X] lub dopisać inne)

Budżet obywatelski

Budżet partycypacyjny

Budżetowanie obywatelskie/partycypacyjne I

Inna nazwa/nazwy (jaka/jakie?)



7. Jakie inne dokumenty dotyczące BO były przygotowywane przez gminę? 
(Proszę wskazać [X] wszystkie rodzaje tworzonych dokumentów lub dopisać inny)

Raporty dotyczące funkcjonowania BO

Harmonogramy poszczególnych edycji BO

Podsumowania zakończonych, edycji BO

Plany i strategie tworzenie/rozwoju BO

Regulaminy BO

Formularze zgłaszania zadań do BO

Formularze do zbierania podpisów pod projektami/zadaniami

Karty do glosowania

Zestawienie zgloszonych/wybranych zadań

Zestawienie wydatków na realizowane zadania

Materiały porównujące zakończone edycje

Materiały z ewaluacji

Inny dokument (jaki?)

Sekcja 3. Konsultacje społeczne dot. budżetu obywatelskiego w gminie

8. Ile konsultacji społecznych było realizowanych przez gminę dla celów BO? 
(Proszę wskazać dokładną lub przybliżoną liczbę konsultacji dla poszczególnych edycji)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Przy tworzeniu BO?

W trakcie edyqi BO?

Pomiędzy edycjami BO?

9. Gdzie były prowadzone konsultacje społeczne ws. budżetu obywatelskiego? 
(Proszę wskazać /X] trzy najczęstsze miejsca prowadzonych konsultacji lub wpisać inne miejsce)

Spotkania w siedzibie urzędu gminy

Spotkanie w siedzibie wydziału zajmującego się BO

Spotkania w miejscach publicznych np, rynek/park itd.

Spotkanie w siedzibach jednostek pomocniczych (osiedlach, dzielnicach, sołectwach ftp.)

Spotkania w szkołach

Spotkania online

Inne miejsce spotkań (jakie?)



10. Jakie podmioty uczestniczyły w konsultacjach społecznych dotyczących BO?
(Proszę wskazać [X} wszystkie podmioty, która kiedykolwiek uczestniczyły w konsultacjach lub dopisać inne)

Władze gminy (Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta)

Radni gminni

Mieszkańcy gminy

Przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy

Urzędnicy

Lokalne organizacje pozarządowe

Ponadlokalne organizacje pozarządowe

Media lokalne

Urzędnicy z innych jednostek samorządu

Naukowcy/badacze (np. politolodzy, prawnicy)

Lokalni przedsiębiorcy

Inne podmioty/osoby (jakie?)

11. Jaką tematykę poruszano najczęściej podczas konsultacji?
(Proszę zaznaczyć [X] trzy najczęściej poruszane tematy konsultacji lub wpisać inny temat)

Regulamin BO

Wysokość środków finansowych na BO

Podział środków finansowych z BO

Podział obszaru gminy dla celów BO

Głosowanie na BO

Zgłaszanie zadań do BO

Omówienie zadań zgłoszonych do BO

Ustalenie harmonogramu BO

Informowanie o ewaiuacji BO

Sprawozdania z wcześniejszych edycji BO

Sprawozdanie z wykonanych zadań z BO

Propozycje zmian w BO

Informowanie o dokonanych zmianach w BO

Inna tematyka (jaka?)



12. Jaka była średnia liczba osób, która uczestniczyła w konsultacjach społecznych ws. BO w Jednej edycji? 
(Proszę podać przybliżoną liczbę wszystkich uczestników jednej pełnej edycji BO np. około 40 osób)

Średnia/przybliżona liczba osób

Sekcja 4. Podział obszaru gminy dla celów budżetu obywatelskiego

13. W Jaki sposób konsultacje społeczne prowadzone na przestrzeni wszystkich edycji przyczyniły się do zmian w BO? 
(Proszę zaznaczyć [X] maksymalnie trzy najważniejsze zmiany lub dopisać inną zmianę)

Konsultacje społeczne nie przyczyniły się do żadnych istotnych zmian i

Zmianie uległa wysokość środków na BO
!

Zmianie uległ sposób podziału środków na BO i
1

Zmianie uległ podział obszaru gminy dla celów BO
i

Zmiany w sposobie głosowania na BO ł

Zmieniły się wymogi dotyczące zgłaszania zadań/projektów do BO
1

Zmieni! się harmonogram BO 1

Inna zmiana (jaka?)

14. W jaki sposób obszar gminy był dzielony dla celów BO w poszczególnych latach? 
(Proszę zaznaczyć jX] przy podziale odpowiadającym każdej ze zrealizowanych edycji BO)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gmina stanowiła jednolity obszar bez 
podziału na mniejsze jednostki

Podział wg. jednostek pomocniczych (osiedli, 
dzielnicy, sołectw i innych) I

Podział wg. okręgów wyborczych z wyborów 
samorządowych 1

Podział wg. nowych jednostek utworzonych 
tytko dla celów BO (np. okręgi konsultacyjne)

Funkcjonował inny podział, niż wskazane 
powyżej



Proszę odpowiedzieć na pytanie 15. tylko, jeśli w pytaniu 14. chociaż raz wskazano --> Podział wg. nowych jednostek utworzonych tylko dla 
celów BO (np. okręgi konsultacyjne) lub Funkcjonował Inny podział, niż wskazane powyżej

15. W jaki sposób (według jakich kryteriów) został dokonany nowy/inny podział gminy dla celów BO? 
(Proszę wskazać [X] wszystkie kryteria lub dopisać inne)

Na podstawie liczby mieszkańców danego obszaru

Na podstawie wielkości obszaru

W oparciu o granice historycznie ukształtowanych obszarów/rejonów gminy

Inne kryterium (jakie?)

16. Jak nazywały się jednostki podziału obszaru gminy, które zostały utworzone dla celów BO? 
(np. rejony, okręgi konsultacyjne, obwody, punkty itp.)

17. Czy podziałem obszaru dla celów BO we wszystkich edycjach została objęta całość obszaru gnilny? 
(Proszę zaznaczyć [XJ)

Tak

Nie

16. Czy podział gminy dla celów BO ulegał znaczącym zmianom między edycjami? 
(Proszę zaznaczyć [X])

Tak

Nie —> Przejdź do pytania 20

19. Jak zmieniał się podział jednostki dla celów BO w Pana/Panl gminie na przestrzeni lat?
(Proszę umieścić każdą istotną zmianę podziału jednostki w oddzielnym wierszu poniższej tabeli i krótko ją scharakteryzować)

Rok/Edycja Zmiana Powód/powody dokonania zmiany



Sekcja 5. Finansowanie budżetu obywatelskiego w gminie

20. Proszę określić wysokość środków na projekty/zadania z BO w poszczególnych edycjach
(Proszę wpisać dokładną wartość liczbową (deklarowaną! przeznaczoną) w złotówkach oraz procent (wszystkich wydatków))

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Wysokość środków, 
jakie gmina planowała 
przeznaczyć na BO 
(np.3mlnz!) 1

Wysokość środków, jakie 
gmina ostatecznie wydała na 
BO (np. 3,1 min zł)

Wysokość środków 
ostatecznie wydanych na BO, 
jako procent wszystkich 
wydatków gminy w danym 
roku (np. 0,6%)

■

■■
21. W jaki sposób suma środków była dzielona w obrębie gminy w każdej z edycji BO? 
(Proszę zaznaczyć (X) sposób podziału dla każdej z edycji)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Suma środków nie była dzielona (jedna pula 
dla całej gminy)

Suma środków była dzielona tylko na 
mniejsze pule

Suma środków była dzielona na pulę dla 
całej gminy oraz pule lokalne

■

Inny podział i
1

Proszę odpowiedzieć na pytanie 22. tylko, jeśli w pytaniu 21. chociaż raz wskazano -»Suma środków była dzielona na pulę dla całej gminy 
oraz pule lokalne

22. W jaki sposób suma środków na realizację BO była dzielona w każdej z edycji, w której taki podział wystąpił? 
(Proszę opisać każdą edycje z podziałem środków w osobnym wierszu tabeli)

Rok/Edycja Suma wydatków
(np. 3 min z0

Sposób podziału środków
(np. 1 min pula ogólna, 2 min pula lokalna)

1
1
1

1



Proszę odpowiedzieć na pytanie 23. tylko, jeśli w pytaniu 21. chociaż raz wskazano -> Inny podział

23. Jaki był Inny sposób podziału środków w obrębie gminy? 
(Proszę krótko opisać inny sposób podziału środków)

24. Według jakich kryteriów suma środków była dzielona w obrębie gminy w każdej z edycji BO? 
(Proszę zaznaczyć jXj sposób podziału dla każdej z edycji)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Suma środków nie była dzielona (jedna pula)

Równy podział na wszystkie wydzielone jednostki

Podział wg. liczby mieszkańców wydzielonej jednostki

Podział wg. wielkości obszaru wydzielonej jednostki

Inny sposób podziału na mniejsze pule

Proszę odpowiedzieć na pytanie 25. tylko, jeśli w pytaniu 24. chociaż raz wskazano -»Inny sposób podziału na mniejsze pule

25. Jaki był inny sposób podziału środków na mniejsze pule?
(Proszę krótko opisać inny sposób podziału środków)

Sekcia 6. Partycypacja mieszkańców gminy w budżecie obywatelskim

26. Ile projektówfcadań w każdej edycji budżetu obywatelskiego w Państwa gminie... 
(Proszę wpisać liczbę projektów dla każdej z edycji w danym roku)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zostało zgłoszonych?

Poddano głosowaniu?

Wybrano w głosowaniu?

Wybrano w głosowaniu, ale nie zrealizowano?

Proszę odpowiedzieć na pytanie 27. tylko, jeśli w pytaniu 26. chociaż raz wskazano Wybrano w glosowaniu, ale nie zrealizowano?

27. Jakie były powody niezrealizowania zadań, które zostały wybrane w glosowaniu? 
(Proszę krótko opisać powodyniezrealizowania zadań)



Sekcja 7. Zadania/projekty z budżetu obywatelskiego w gminie

28. Kto był dopuszczony do zgłaszania zadań/projektów do BO w całym okresie jego realizacji? 
(Proszę zaznaczyć fX] wszystkie podmioty lub dopisać inny)

Mieszkańcy gminy (zameldowani vi gminie)

Osoby zamieszkałe w gminie (bez zameldowania w gminie)

Radni/organy gminy

Radni/organy jednostek pomocniczych

Organizacje pozarządowe

Osoby pracujące/prowadzące firmy na obszarze gminy

Inny podmiot (jaki?)

29. Czy występowało zróżnicowanie 1 podział zadań/projektów np. na ogólnogminne i lokalne? 
(Proszę zaznaczyć [X])

Tak

Nie —>• Przejdź do pytania 31

30. Proszę określić liczbę wybranych w głosowaniu zadań/projektów o zasięgu ogólnogminnym 1 lokalnym w każdej edycji, w której taki 
podział zadań/projektów został wprowadzony
(Proszę wpisać dokładną wartość liczbową)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liczba wszystkich zadań 
wybranych w glosowaniu 
(np. 100)

Liczba zadań o zasięgu 
ogólnogminnym (np. 20)

Liczba zadań o zasięgu 
lokalnym (np. 80)

31. Kto dokonywał oceny formalnej/merytorycznej projektów/zadań ws. dopuszczenia Ich do głosowania we wszystkich edycjach BO? 
(Proszę zaznaczyć [X] wszystkie podmioty lub dopisać inny)

Nie funkąonowa! żaden podmiot oceniający/dopuszczający projekty do glosowania

Urzędnicy/pracownicy wydziału zajmującego się BO

Specjalnie wyodrębniona komisja

Mieszkańcy w drodze konsultacji

Inny podmiot (jaki?)



32. Jakie były najczęstsze powody niedopuszczenia projektów/zadań do głosowania? 
(Proszę wskazać [Xj maksymalnie trzy najczęstsze powody lub dopisać inny)

Zbyt wysokie koszty realizacji zadania/projektu

Wysokie koszty utrzymania projektu w przyszłości

Błędy merytoryczne w zadaniu/projekcie

Braki formalne w zadaniu/projekcie (np. brak podpisów)

Taki sam projekt został już złożony/zrealizowany

Projekt nie byl możliwy do zrealizowania ze względów technicznych

Projekt pokrywał się z działaniami planowanymi/realizowanymi przez jednostkę samorządu

Niemożliwość zrealizowania projektu w jednym roku/jednej edyqi

Autor zadania/projektu sam wycofał wniosek

Brak zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka

Braki w wypełnieniu wniosku

Inny powód (jaki?)

33. Jaka była najczęstsza tematyka projektów/zadań o charakterze infrastrukturalnym zgłaszanych w ramach BO? 
(Proszę wskazać jX] trzy najczęściej zgłaszane tematy lub dopisać inny/inne)

Infrastruktura drogowa (drogi, chodniki, parkingi itp.)

Mała architektura (np. ławki, śmietniki itp.)

Oświetlenie ulic

Place zabaw/boiska

Projekty ekologiczne (np. czujniki jakości powietrza)

Przestrzeń zielona (sadzenie kwiatów, drzew itp.)

Siłownie na świeżym powietrzu

Wiaty przystankowe

Wiaty Śmietnikowe

Zagospodarowanie/rewitaiizacja podwórek

Inna tematyka (jaka?)



34. Jaka była najczęstsza tematyka projektów/zadań o charakterze społecznym, składanych w ramach BO? 
(Proszę wskazać [X] trzy najczęściej zgłaszane tematy lub dopisać inny/inne)

Doposażenie szkól, bibliotek itp.

Projekty historyczne

Kina plenerowe

Koncerty/występy muzyczne

Kursy/szkolenia tematyczne

Ochrona zdrowia/zdrowy tryb życia

Projekty ekologiczne (np. warsztaty ekologiczne)

Spotkania/warsztaty tematyczne

Spotkania/imprezy np. dla dzieci, dla seniorów

Zajęcia sportowe

Inna tematyka (jaka?)

35. Jakie były kluczowe wymogi formalne dot. składania projektów/zadań w każdej edycji? 
(Proszę zaznaczyć jX] wymogi w poszczególnych edycjach)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Podpisy pod projektem

Szacunkowe koszty projektu

Wymóg zamieszkania 
(zameldowania) na danym obszarze

Inne wymogi

Proszę odpowiedzieć na pytanie 36. tylko, jeśli w pytaniu 35. chociaż raz wskazano -> Inne wymogi 

36. Jakie były inne wymogi formalne dot. zgłaszania zadań/projektów we wszystkich edycjach BO? 
(Proszę krótko opisać inne wymogi formalne)



37. Jakie ograniczenia przy składaniu projektów/zadań występowały we wszystkich edycjach? 
(Proszę zaznaczyć [X] ograniczenia w każdej z edycji)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ograniczenia wiekowe (minimalny wiek)

Zamieszkanie na obszarze gminy

Zameldowanie na obszarze gminy

Odgórny limit wydatków

Określona tematyka zadań

inne ograniczenia

Proszę odpowiedzieć na pytanie 33 tylko, jeśli w pytaniu 37. chociaż raz wskazano -> Inne ograniczenia

38. Jakie były Inne ograniczenia dot zgłaszania zadańfprojektów? 
(Poroszę krótko opisać inne ograniczenia)

39. Ile wynosił minimalny wiek uprawniający do udziału w BO oraz jaka była wymagana liczba podpisów pod projektem w każdej z edycji? 
(Proszę podać wartości liczbowe. ....
Jeśli nie występowało ograniczenie wiekowe lub wymagana liczba podpisów, to proszę wpisać tylko znak (Xj.
Jeśli występowały różne wymogi dot. liczby podpisów dla różnych kategorii zadać, to proszę je wskazać)

Rok Wiek uprawniający do zgłaszania zadań/projektów Liczba wymaganych podpisów pod projektemfzadaniem

2011

2012
J

2013

2014 i

2015

2016

2017

2018

2019 ł

2020
1

2021
’ i



Sekcja 8. Głosowanie na budżet obywatelski w gminie

40. Jaka była forma głosowania na BO w poszczególnych edycjach? 
(Proszę zaznaczyć /X/ formy glosowania w każde] edycji)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Papierowe karty do glosowania

Intemetowe/elektroniczne głosowanie

Aplikacja mobilna do głosowania

Dyskusja w celu podjęcia decyzji

Inna forma glosowania

Proszę odpowiedzieć na pytanie 41. tylko, jeśli w pytaniu 42. chociaż raz wskazano —>•Inna forma głosowania

41. Jaka była Inna metoda głosowania na BO? 
(Proszę krótko opisać inną metodę glosowania)

42. Proszę podać liczbę osób głosujących na BO, w każdej zrealizowanej edycji, z uwzględnieniem... 
(Proszę wpisać liczbę lub procent w odpowiednie] kratce)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liczby osób uprawnionych 
do głosowania

Liczby oddanych (ważnych) 
głosów

Frekwencji (%)

43. Jakie czynniki umożliwiły udział w glosowaniu w każdej z edycji BO?
(Proszę wpisać liczbowo dokładny wiek lub [X], jeśli ograniczenie wiekowe nie występowało oraz zaznaczyć [X] pozostałe czynniki)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Wiek osoby głosującej 1

Zamieszkanie osoby na obszarze gminy

Zameldowanie osoby na obszarze gminy

Inne czynniki



Proszę odpowiedzieć na pytanie 44. tylko, jeśli w pytaniu 43. chociaż raz wskazano —♦ Inne czynniki 

44. Jakie inne istotne ograniczenia występowały w głosowaniu?

Sekcja 9, Cykl/harmonogram budżetu obywatelskiego wyminie

45. Z jakich etapów najczęściej składały się edycje BO oraz w jakich miesiącach zazwyczaj je realizowano?
(Proszę wpisać miesiąc/miesięęe, w których zwykle realizowane były wymienione etapy. Jeśli etap nie był realizowany proszę zostawić pustąkratkę)

Etap w harmonogramie: Okres realizacji (miesiąc/mlesiące)

Konsultacje społeczne

Tworzenie ram prawnych

Zgłaszanie projektów/zadań

Ocena formalna projektów/zadań

Ocena merytoryczna projektów/zadań

Spotkania z mieszkańcami w trakcie edycji ■

Promocja projektów/zadań

Głosowanie

Realizacja zadań

Ewaluacja

Proszę odpowiedzieć na pytanie 46. tylko, jeśli w pytaniu 45. brakuje jakiegoś ważnego etapu BO realizowanego w Państwa gminie 

46. Jaki Inny etap/etapy występowały w harmonogramie BO? 
(Proszę krótko opisać inny etap/etapy BO)



47. Jaki długo trwał cykl najważniejszych etapów BO w każdej edycji licząc od zgłaszanie zadań, przez głosowanie, aż do ich realizacji? 
(Proszę zaznaczyć [X] cykl najbardziej zbliżony do lego, które byt realizowany licząc od roku jego rozpoczęcia)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cykl roczny
(Całość procedury w jednym roku kalendarzowym, 
np. zgłaszanie zadań, głosowanie i realizacja zadań 
wjednym roku kalendarzowym)

Cykl międzyrcczny
(Część procedury w jednym roku, a część w 
kolejnym roku kalendarzowym, 
np. zgłaszanie zadań wjednym roku 
kalendarzowego, ale ich głosowanie i realizacja 
dopiero w kolejnym roku)

Cykl dwuroczny
(Całość procedury w jednym roku, ale realizacja 
zadań dopiero w kolejnym roku kalendarzowym, 
np. zgłaszanie zadań i glosowanie w jednym roku 
kalendarzowym, ale ich realizaq'a dopiero w 
kolejnym roku)

Inny cykl
(Występował inny cykl, niż opisane powyżej)

Proszę odpowiedzieć na pytanie 48. tylko, jeśli w pytaniu 47. zaznaczono chociaż raz Inny cykl 

48. Jaki był inny cykl funkcjonowania BO w gminie? 
(Proszę krótko opisać inny cykl BO, który funkcjonował)

Sekcja 10. Inne/dodatkowe rozwiązania dot. budżetu obywatelskiego w gminie

49. Czy w latach 2011-2021 w gminie funkcjonował fundusz sołecki realizowany równolegle z BO? 
(Proszę zaznaczyć jXj)

Tak

Nie - Proszę przejść do pytania 52.

50. Czy obszary reaiizacjilfinansowanla BO i FS pokrywały się w którejś z edycji? 
(Proszę zaznaczyć [X])

Tak

Nie



51. Proszę o podania informacji na temat funduszu sołeckiego... 
(Proszę wpisać [Xj. wpisać liczbę lub wartość liczbową w PLN)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Czy FS był realizowany w danym roku? 
(Proszę wpisać [X] przy latach, w których FS 
byt realizowany)

Ile środków przeznaczono na każdą z edycji? 
(Proszę podać sumę środków w PLN)

Ile sołectw obejmowała każda z edycji? 
(Proszę wpisać odpowiednią liczbę)

52. Czy w latach 2011-2021 funkcjonowały w gminie jeszcze inne rodzaje budżetu partycypacyjnego, niż BO łub FS? 
(Proszę zaznaczyć [X])

Tak

Nie Proszę przejść do pytania 55.

53. Jakie inne rodzaje budżetu partycypacyjnego były realizowane przez gminę? 
(Proszę zaznaczyć [X] wszystkie inne formy lub dopisać Inne)

Budżet partycypacyjny (jako coś innego/dcdatkowego, niż budżet obywatelski)

Młodzieżowy budżet partycypacyjny (obywatelski)

Szkolny budżet partycypacyjny (obywatelski)

Ekologiczny budżet partycypacyjny (obywatelski) i

Zielony budżet partycypacyjny (obywatelski)
l

Fundusze obywatelskie

Fundusze osiedlowe/dzielnicowe itp.

Inne (jakie?)

54. Co charakteryzowało inny rodzaj/rodzaje BP funkcjonującego w latach 2011-2021 obok BO? 
(Proszę krótko opisać każdy rodzaj BP, zaznaczony w pytaniu 51., wpisując go w osobnym wierszu tabeli)

Nazwa Innej formy BP
(np. młodzieżowy budżet partycypacyjny)

Charakterystyka innej formy BP
(np. finansowanie zadań wybieranych przez uczniów szkół)

I

i



55. Czy w gminie funkcjonował wyodrębniony wydziaUjednostka organizacyjna odpowiedzialny/na wyłącznie za organizacje BO? 
(Proszę zaznaczyć [X])

Tak

Nie

56. Jakie zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego zaszły po zmianach ustawowych z 2018 roku? 
(Proszę zaznaczyć [X] wszystkie zmiany lub dopisać inne)

Brak wyraźnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu BO

Wprowadzono BO po raz pierwszy

Zakończono realizację BO

Wprowadzono zmiany w finansowaniu BO

Wprowadzono zmiany w podziale obszaru gminy dla celów BO

Zmieniono nazwę BO

Zmieniono sposób głosowania na BO

Nastąpiła zmiana podmiotów uprawnionych do składania zadari/projektów do BO

Nastąpiła zmiana podmiotów uprawnionych do glosowania na BO

Nastąpiła zmiana prawa lokalnego dot. BO (uchwały, zarządzenia)

Inne zmiany (jakie?)

57. Jakie zmiany w funkcjonowaniu BO zaszły na skutek pandemii Covid-19 w latach 2020-2021? 
(Proszę zaznaczyć [X] wszystkie zmiany lub dopisać inne)

Brak wyraźnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu BO

Zmniejszenie środków finansowych na realizację BO

Zmiany w harmonogramie BO

Zawieszenie BO

Odwołanie BO

Przesunięcie realizacji zadaii/projektów na kolejny rok/lata

Zmiana formy konsultacji społecznych dot. BO (np. konsultacje online)

Zmiana formy glosowania na BO

Spadek liczby zadań/projektów zgłoszonych do BO

Spadek frekwencji w glosowaniu na BO

Spadek frekwencji podczas konsultacji społecznych

Inne zmiany (jakie?)



58. Z jakiej strony internetowej lub podstrony w domenie należącej do gminy korzystał BO? 
(Proszę zaznaczyć [Xj wszystkie strony lub dopisać inne)

BO nie posiadał własnej strony Internetowej

Osobna strona internetowa poświęcona tylko (głównie) BO

Strona internetowa Biuletynu lnformaqi Publicznej gminy

Główna strona internetowa gminy (jako podstrona/zakladka)

Inne rozwiązanie (jakie?)

59. Czy w latach 2011-2021 BO był kiedykolwiek zawieszany lub odwołany? 
(Proszę zaznaczyć jX])

Tak

Nie — Proszę przejść do pytania 61.

60. Kiedy І z jakich powodów budżet obywatelski był zawieszany lub odwoływany? 
(Proszę krótko opisać powody zawieszenia/odwofania danej edycji BO)

61. W jakiej formie władze lokalne informowały mieszkańców o BO? 
(Proszę zaznaczyć (X] trzy główne formy przekazu tub dopisać inny)

Poprzez gminną stronę internetową dot. BO

Poprzez media społecznościowe (np. Facebook)

Poprzez plakaty, ulotki itp.

W trakcie spotkań informacyjnych np. w urzędzie gminy

W trakcie konsultacji społecznych

Za pośrednictwem mediów lokalnych (prasa, radio, telewizja)

Inna forma (jaka?)



62. Jakie były najsłabsze I najmocniejsze elementy funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Państwa gminie? 
(Proszę wskazać maksymalnie po trzy najsłabsze i najmocniejsze elementy wpisując je w odrębnych wierszach poniższej tabeli)

Trzy najmocniejsze cechy BO w gminie Trzy najsłabsze cechy BO w gminie

63. Jeśli mają Państwo dodatkowe Informacje lub opinie na temat funkcjonowania BO w Państwa gminie to proszę opisać je poniżej 
(np. innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki, którymi warto się pochwalić, a których ankieta nie objęła)

64. Czy byliby Państwo zainteresowani otrzymaniem ogólnego raportu, po zakończeniu badań, na temat modeli i funkcjonowania 
budżetów obywatelskich w Polsce w latach 2011-2021?
(Proszę zaznaczyć [X])

Tak

Nie

65. Czy byliby Państwo zainteresowani warsztataml/szkolenlaml dotyczącymi realizacji, popularyzacji i doskonalenia BO dla pracowników 
samorządowych lub mieszkańców?
(Proszę zaznaczyć [X])

Tak

Nie

66. Czy byliby Państwo zainteresowani warsztatami/szkoleniami dotyczącymi wprowadzania i rozwijania innych form i narzędzi 
demokracji partycypacyjnego i deliberacyjnej oraz poprawy skuteczności konsultacji społecznych dla pracowników samorządowych lub 
mieszkańców?
(Proszę zaznaczyć [X])

Tak

Nie

мЛв UNIWERSYTET ŚLĄSKI
łw W KATOWICACH

Bardzo dziękuję za udział w badaniu!


