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ANKIETA EWALUACYJNA 

dotycząca Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin  
(po dwóch edycjach) 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i szeroki udział w dwóch edycjach Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Świebodzin. Przeprowadzając proces ewaluacji, uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej 

ankiety, która pozwoli dotrzeć do Państwa opinii o sposobie realizacji naszego budżetu  

w dotychczasowych edycjach. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej poznać Państwa oczekiwania  

i potrzeby oraz będą przydatne przy organizacji kolejnej edycji na 2018 r.   

1. Jaka jest Pana/Pani opinia o zakończonych edycjach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Świebodzin? 
(proszę podkreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie pozytywna 
b) raczej pozytywna 
c) trudno powiedzieć   
d) raczej negatywna  
e) zdecydowanie negatywna  

2. Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o Budżecie Obywatelskim Gminy Świebodzin? 

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

a) strona internetowa Gminy Świebodzin www.swiebodzin.eu  
b) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świebodzin  
c) portale społecznościowe 
d) ulotki  
e) plakaty 
f) znajomi 
g) członkowie rodziny 
h) radio 
i) telewizja 
j) prasa 
k) inne źródła, jakie? ……………………………………………………………………………………… 

3. Jaka jest Pana/Pani opinia o działaniach promocyjno-informacyjnych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Świebodzin? 

(proszę podkreślić wybraną odpowiedź i uzasadnić ją) 

a) zdecydowanie pozytywna 
b) raczej pozytywna 
c) trudno powiedzieć   
d) raczej negatywna  
e) zdecydowanie negatywna  

Uzasadnienie (proszę ewentualnie podać propozycje, co należałoby usprawnić)  

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

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

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

http://www.swiebodzin.eu/
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4. Jaka jest Pana/Pani opinia o możliwości głosowaniu w Budżecie Obywatelskim  
w podziale na zadania małe (do 15 tys. zł) oraz zadania duże (powyżej 15 tys.  do 100 tys. zł) ? 

(proszę podkreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie pozytywna 
b) raczej pozytywna 
c) trudno powiedzieć   
d) raczej negatywna  
e) zdecydowanie negatywna  

 

5. Czy według Pana/Pani 45 dni przeznaczonych na możliwość zgłaszania zadań  
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin to okres: 

(proszę podkreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie za krótki   
b) raczej za krótki  
c) wystarczający  
d) raczej za długi 
e) zdecydowanie za długi 

6. Jaka jest Pana/Pani opinia o wzorze formularza zgłoszeniowego do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Świebodzin? 
(proszę podkreślić wybraną odpowiedź) 

a) formularz jest czytelny, prosty do wypełnienia 
b) formularz jest skomplikowany, wymaga uproszczenia 

7. Jaka jest Pana/Pani opinia o wzorze karty do głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy 
Świebodzin? 
(proszę podkreślić wybraną odpowiedź) 

a) karta jest prosta do wypełnienia 
b) karta wymaga dodatkowych instrukcji 
c) karta zawiera zbyt dużo informacji 

8. Czy głosował/a Pan/Pani na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Gminy 
Świebodzin? 
(proszę podkreślić wybraną odpowiedź)      

a) tak  

b) nie (proszę przejść do pytania 11)  

9. Czy głosując w Budżecie Obywatelskim dokonał/a Pan/Pani wyboru: 

(proszę podkreślić wybraną odpowiedź)       

a) tylko zadania małego 
b) tylko zadania dużego 
c) obu zadań 

 
10. Jakie czynniki wpłynęły w głównej mierze na wybór zadań, na które Pan/Pani oddał/a głos  

w Budżecie Obywatelskim Gminy Świebodzin? 

(proszę podkreślić wybrane odpowiedzi)      

a) informacje zawarte na stronie internetowej Gminy Świebodzin lub BIP 
b) informacje rozpowszechniane przez wnioskodawców 
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c) informacje prasowe 
d) opinie członków rodziny 
e) opinie znajomych 
f) chęć poparcia projektów do realizacji w okolicy miejsca zamieszkania 
g) chęć poparcia projektów promowanych przez różne instytucje 
h) informacje z innych źródeł – jakich? 

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

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

 

11. Czy Pan/ Pani zgłosił/a zadanie do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin (w edycji 

2016 lub edycji 2017)?  

(proszę podkreślić wybraną odpowiedź) 

a) Tak 

b) Nie 

12. Inne uwagi dotyczące organizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin: 

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

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

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

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

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

13. Propozycje zmian dotyczące trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok: 

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

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

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

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

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

14. Dane osoby wypełniającej ankietę (proszę podkreślić wybrane odpowiedzi) 

       Płeć   

a) Kobieta         

b) Mężczyzna 

      Wiek  

a) mniej niż 15 lat      

b) 15 – 17 lat      

c) 18 – 25 lat 

d) 26 – 45 lat 

e) 46 – 65 lat 

f) więcej niż 65 lat 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


