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Krapkowice, dn. 19.07.2017r. 

 

Podsumowanie spotkań dotyczących 

 Budżetu Obywatelskiego 
 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny przeprowadziło trzy spotkania w następujących 

terminach: 

• 13 lipca 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 

• 13 lipca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie 

• 14 lipca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Op. 

Udział w nich wzięło 43 mieszkańców gmin z obszaru Stowarzyszenia oraz gmin 

ościennych.  

Tematem spotkań było funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w powyższych 

gminach. W trakcie spotkań okazało się również, że rozmawiano i odnoszono się                

w ankietach do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na spotkaniach 

przedstawiono krótką informację o dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego 

w poszczególnych gminach, liczbie zgłoszonych projektów oraz liczbie oddanych 

głosów. W następnej kolejności poproszono uczestników o wypełnienie anonimowej 

ankiety, w której zawarto najważniejsze pytania związane z budżetem obywatelskim.   

Po przeanalizowaniu wszystkich odpowiedzi wykreował się profil uczestnika 

spotkań dotyczących ważnych problemów społecznych, a mianowicie w spotkaniach 

biorą udział w zdecydowanej większości kobiety (76,7%)  w przedziale od 25 do 44 lat 

z wyższym wykształceniem (76,7%). Mężczyźni stanowili mniej niż ¼ wszystkich 

uczestników spotkań.  
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Ponad 90% ankietowanych osób słyszała o budżecie obywatelskim, zarówno 

tym gminnym jak i marszałkowskim, a wiedzę na ten temat pozyskała głównie ze stron 

internetowych gmin (58,1%), a w następnej kolejności z portalu społecznościowego 

facebook (20,9%) oraz prasy (18,6%).  

 

Niestety aż 69,8% ankietowanych nie wzięła udziału w żadnym z budżetów 

obywatelskich a za główny powód podawano, że nie wiedzieli o organizowanym 

budżecie (30%) oraz brak zainteresowania tym tematem (30%). Osoby biorące udział 

wskazywały, że brały udział w budżecie obywatelskim w formie głosowania (53,8%),             

a także zbierania głosów (38,5%). Przy wyborze zadań, na które został oddany głos 

respondenci kierowali się chęcią poparcia projektów promowanych (11,6%), opinią 

członków rodziny, znajomych (9,3%), a także informacjami dostępnymi na stronie 

internetowej (9,3%). Ponad połowa (58,1%) ankietowanych miała możliwość 

zapoznania się z projektami przed oddaniem głosu, natomiast pozostali wskazywali, że 

reklama wydarzenia była prowadzona na zbyt małą skalę (47,4%) lub nie wiedzieli 

gdzie szukać informacji (26,3%).  
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Na pytanie - co należałoby zmienić w zasadach budżetu obywatelskiego 

ankieterzy w głównej mierze (53,5%) wskazywali, że należałoby zwiększyć działania 

informacyjne związane z budżetem obywatelskim. Poproszono ankietowanych                      

o wyrażenie opinii dotyczącej formularza wniosku z propozycją projektu do budżetu 

oraz opinii o karcie do głosowania i prawie połowa (48,8%) respondentów nie umiała 

wyrazić zdania na ten temat.  

 

 

W ankietach wskazywano, iż z budżetu obywatelskiego finansowane powinny 

być projekty małej infrastruktury (53,5%) a także projekty społeczne (44,2%).                    

W praktyce wg respondentów (58,1%) powinny być realizowane trzy projekty                       

o wartości od 15 000zł do 20 000zł.  
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Deklarację głosowania w przyszłych budżetach obywatelskich zgłosiło aż 65,1% 

pytanych. Złożenie propozycji zadania do budżetu zadeklarowało (41,9%) 

ankietowanych, natomiast pozostałe (58,1%) osoby nie zamierzają zgłaszać swoich 

zadań, a za główny powód wskazują fakt, iż nie angażują się społecznie (44%) oraz taki 

sam odsetek badanych wykazuje chęć złożenia wniosku w innym programie np. Działaj 

Lokalnie, FIO, itp.  

 

 

Zgromadzone wyniki zostaną przekazane włodarzom ankietowanych gmin oraz 

zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

www.annaland.pl. 

 

Na podstawie zebranych ankiet opracowała: Julia Feliniak 

    

           

Zatwierdziła: Ewa Maria Piłat 

http://www.annaland.pl/

