
Wołomin, 22 lutego 2018 roku

Raport z ewaluacji Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

W celu ewaluacji procesu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) na rok
2018 dokono pomiaru wybranych cech, właściwych dla występujących w procesie WBO
elementów, za pomocą dobranych wskaźników. Poniżej przedstawiono te wskaźniki wraz z
ich charakterystyką. 

W  2018  roku  mieszkańcy  mogli  zagłosować  wypełniając  kartę  do  głosowania
elektronicznie  lub tradycyjnie za pomocą karty papierowej.

Liczba  osób  głosujących wyniosła  7555  (w  tym  1737  za  pomocą  kart
elektronicznych i 5818 za pomocą kart papierowych). Jest to liczba mieszkańców, którzy
wzięli  udział w głosowaniu na projekty w WBO na rok 2018. Stanowi to 14,61% liczby
mieszkańców Gminy Wołomin. 

Liczba oddanych głosów wyniosła 16 462.
Średnia liczba głosów oddanych przez osobę głosującą: 2,17.
Liczba  poprawnie  złożonych  wniosków  projektowych  do  Wołomińskiego

Budżetu Obywatelskiego wyniosła 54. 
Liczba  projektów  realizowanych w  ramach  Wołomińskiego  Budżetu

Obywatelskiego:  34  projekty.  Te  projekty  podczas  głosowania  mieszkańców  uzyskały
największą liczbę głosów i uzyskały rekomedacje do realizacji.

PODZIAŁ ŚRODKÓW W WOŁOMIŃSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2018

W całej Gminie Wołomin na WBO 2018 przeznaczono kwotę 2 mln zł. Kwota na
WBO w przeliczeniu na mieszkańca Gminy Wołomin wyniosła 38,67 zł. 

Środki Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego został podzielony na trzy kategorie
w następujący sposób:

• Przestrzeń Publiczna – projekty inwestycyjne
1 299 235,73 zł (w podziale: szkolne 279 617,00 zł, inne 1 019 618,73 zł)

• Aktywny Mieszkaniec – projekty miękkie
295 906,90 zł (w podziale: szkolne 92 241,90 zł, inne 203 665,00 zł)

• Wołomin: Odnowa – projekty inwestycyjne i miękkie
404 857,37 zł (w podziale: inwestycyjne 305 457,37 zł, miękkie 99 400,00 zł)

Wydział Planowania 
Rozwoju i Rewitalizacji

Urząd Miejski w Wołominie
 UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN

TEL. 763-30-32   FAX. 763-30-66



Podział środków według kategorii projektów zaprezentowano na poniższym wykresie:

ZMIANY W REGULAMINIE WOŁOMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach przeprowadzonych w dniach 6-20 lutego 2018 r. konsultacji społecznych dot.
zmiany  Regulaminu  Wołomińskiego  Budżetu  Obywatelskiego  oraz  przeglądu  działań
związanych z  realizacją  WBO2018,  od  mieszkańców i  członków zespołu zadaniowego
wpłynęły liczne uwagi i propozycje zmian, które prezentuje zalącznik nr 1.

W osobnym dokumencie  prezentujemy informacje  dotyczące stanu realizacji  projektów
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 (stan na dzień 23.02.2018 r.).



Załącznik  nr 1 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu Wołomińskiego

Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2018

Burmistrza Wołomina z dnia 5 lutego 2018 r.

Konsultacje społeczne trwały od 6 do 20 lutego 2018 r.  Za przeprowadzenie konsultacji

odpowiadał Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie. 

Zgodnie z zarządzeniem konsultacje miały formę:

1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag,

2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym,

3. spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyło się 12 i 19 lutego 2018 r.

ODPOWIEDZI NA UWAGI I PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW

1)  Drogą  elektroniczną  wpłynęły  następujące  pytania  i  uwagi  (zamieszczamy  je  wraz  z
odpowiedziami):

• Uwaga dot. § 6:
Proponuję, aby ustalić limit wartości projektów szkolnych na poziomie 20% ogólnej kwoty
WBO, a pozostałych projektów na poziomie 45% ogólnej kwoty WBO. Obecny podział (15% i
50%) powoduje, że na projekty inwestycyjne szkolne (i przedszkolne) przeznacza się zaledwie
300.000 zł (a więc do realizacji 2 roku 2019 zakwalifikują się zaledwie 2 projekty inwestycyjne
szkolne).

Biorąc pod uwagę: 
1) dużą ilość placówek oświatowych na terenie gminy Wołomin;
2) ograniczoną w sołectwach możliwość składania innych projektów niż szkolne (brak 

miejsc publicznych należących do gminy i spełniających zapisy Regulaminu WBO) 
oraz

3) podniesienie w obecnym Regulaminie WBO wartości projektu inwestycyjnego do 
140.000 zł

zasadne wydaje się, aby podnieść limit wartości projektów szkolnych. 

Uwaga  zostanie  uwzględniona  w  Regulaminie  WBO poprzez  zmianę  w  § 6,  ust.  1  i  2,  które
otrzymają brzmienie: 
"W ramach kategorii Przestrzeń Publiczna:

1) Ustala  się  limit  wartości  projektów  szkolnych  na  poziomie  20%  ogólnej  kwoty
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego;

2) Ustala  się  limit  wartości  projektów  pozostałych  na  poziomie  45%  ogólnej  kwoty
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego;". 
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• Uwaga dot. § 22:
Proponuję, aby każdy uprawniony do zgłaszania projektów mieszkaniec gminy Wołomin mógł
złożyć max np. 3 projekty, ale  bez ograniczenia:    "po jednym projekcie w każdej kategorii".
Doświadczenie pokazuje, że obecny zapis w Regulaminie powoduje, że jedna osoba pisze np. 2
projekty i szuka kogoś, kto zgodzi się podpisać jeden z nich. 

Uwaga  zostanie  uwzględniona  w  Regulaminie  WBO  poprzez  zmianę  w  § 22,  który  otrzyma
brzmienie: 
"Każdy  uprawniony  do  zgłaszania  projektów  mieszkaniec  Gminy  Wołomin  może  zgłosić
do Wołomińskiego  Budżetu  Obywatelskiego  maksymalnie  3  projekty  w  dowolnie
wybranych kategoriach wymienionych w § 5". 

• Uwaga dot. § 42:
Proponuję,  aby  każdy  uprawniony  do  głosowania  mieszkaniec  gminy  Wołomin  mógł
zagłosować  maksymalnie  na  6  projektów,  w  każdej  kategorii  po  max  2  projekty.
Doświadczenie minionego roku pokazało, że brak możliwości wsparcia swoim głosem kilku
wartościowych projektów w jednej kategorii powoduje niepotrzebną konkurencję i wyścig w
zbieraniu głosów wg zasady "kto pierwszy ten lepszy". Umożliwienie oddania większej ilości
głosów  na  projekty  np.  inwestycyjne  –  wpłynie  na  wspieranie  ciekawych"projektów
sąsiadów",  wpłynie  na  wyższą  liczbę  głosów  oddanych  na  projekty  (czyniąc  je  bardziej
"obywatelskimi") i  uda się uniknąć sytuacji,  że w ramach WBO realizowany jest projekt,
który uzyskał 49 głosów (co miało miejsce w WBO 2018). 

Uwaga  zostanie  uwzględniona  w  Regulaminie  WBO  poprzez  zmianę  w  § 42,  który  otrzyma
brzmienie:
"1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy Wołomin może zagłosować minimum na
jeden i maksimum na sześć projektów. Dla ważności głosowania musi jednak oddać co najmniej
jeden głos na wybrany projekt, przy czym głos można oddać:
- na dwa różne projekty z kategorii Przestrzeń Publiczna,
- na dwa różne projekty z kategorii Aktywny Mieszkaniec, 
- na dwa różne projekty z kategorii Wołomin: Odnowa.
2.  Głosowanie  będzie  nieważne,  jeśli  na  karcie  do  głosowania  liczba  oddanych głosów będzie
sprzeczna z powyższym zapisem lub gdy mieszkaniec zagłosuje ponownie przy użyciu kolejnej
karty do głosowania lub przez aplikację internetową."

2) Do punktu konsultacyjnego wpłynęły następujące uwagi:

Proponuję przeprowadzić Wołomiński Budżet Obywatelski w pierwszym półroczu, tak, aby
głosowanie odbyło się jeszcze przed wakacjami.

Uwaga zostanie uwzględniona w harmonogramie Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.

W przypadku  projektów  przewidujących  nasadzenia  drzew  i  krzewów  na  terenie  gminy,
powinno  się  zrezygnować  z  konieczności  dostarczania  zgody dysponenta  terenu  na  etapie
składania  projektu.  Zgody  można  dostarczyć  wtedy,  jak  wiadomo,  że  projekt  wygrał  i
ewentualnie zmodyfikować lokalizację w przypadku braku otrzymania zgody.

Uwaga zostanie częściowo uwzględniona w Regulaminie WBO w § 19, który otrzyma brzmienie:
"1.  Do wszystkich zgłaszanych projektów należy dołączyć zgodę dysponenta terenu, której wzór
stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 
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2. W przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin należy
dołączyć zgodę zarządcy terenu, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 
3. Wyjątek od ww. zapisów stanowią projekty zakładające nasadzenia drzew i krzewów, które w
przypadku braku dołączenia zgód nie będą odrzucane przy weryfikacji formalnej, a o lokalizacji
nasadzeń ostatecznie zadecyduje Zespół".

3) Podczas spotkań otwartych z mieszkańcami Gminy Wołomin, które miały miejsce 12 lutego
2018 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Wołominie (III piętro) oraz 19 lutego 2018 roku
o godz. 18.00 również w Bibliotece, padły następujące uwagi i pytania (zamieszczamy je wraz z
odpowiedziami): 

Problem w sołectwach z brakiem miejsc będących własnością gminy Wołomin. A co za tym
idzie można w sołectwach zgłaszać tylko projekty inwestycyjne szkolne.
oraz 
W wielu  sołectwach  nie  ma miejsc  gdzie  można  zgłosić  projekt  inwestycyjny.  Gmina  nie
posiada tam swoich terenów. Projektodawcom pozostają tylko szkoły, a kwota na projekty
inwestycyjne szkolne jest  zbyt  mała.  To wyklucza wsie i  ogranicza ich  możliwości  wzięcia
udziału w WBO.

Uwaga zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO poprzez:
- zmianę zapisu w § 6 i zwiększenie limitu wartości projektów inwestycyjnych szkolnych do 20%
ogólnej kwoty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zmianę zapisu w § 42 i zwiększenie do sześciu liczby głosów, które mieszkaniec może oddać na
karcie do głosowania.

Według  zapisów  Regulaminu  wnioskodawca  może  zgłosić  tylko  jeden  projekt  w  jednej
kategorii. To ograniczenie jest niepotrzebne i sprawia, że wnioskodawcami sa tzw. "słupy", a
nie powinno tak być.
oraz 
Wnioskodawca powinien móc zgłosić  ogólnie 3 projekty  w dowolnej  kategorii.  Podział  na
kategorie ogranicza projektodawców.

Uwaga  zostanie  uwzględniona  w  Regulaminie  WBO  poprzez  zmianę  w  § 22,  który  otrzyma
brzmienie: 
"Każdy  uprawniony  do  zgłaszania  projektów  mieszkaniec  Gminy  Wołomin  może  zgłosić
do Wołomińskiego  Budżetu  Obywatelskiego  maksymalnie  3  projekty  w  dowolnie
wybranych kategoriach wymienionych w § 5". 

Czy  można  zgłosić  projekty  inwestycyjne  (prowadzić  inwestycje)  na  np.  drogach
powiatowych? Czy można porozumieć się z powiatem i wspólnie realizować inwestycje?

Uwaga  nie  zostanie  uwzględniona  w  Regulaminie  WBO.  Projekty  inwestycyjne mogą  zostać
sfinansowane  w  ramach  WBO,  jeżeli  stanowić  będą  zadania  własne  gminy  i  są  możliwe  do
realizacji  w  trakcie  jednego  roku  budżetowego.  Ponadto  projekty  inwestycyjne  mogą  być
lokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością Gminy Wołomin. Realizacja projektów
inwestycyjnych na terenach innych niż gminne powoduje naruszenie ww. zasad WBO.

Dlaczego  projekt  zakładający  remont  klatki  schodowej  w  budynku  OSP –  "Przebudowa
klatki schodowej, remont korytarza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej filia
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w Zagościńcu" w jednym roku przeszedł  weryfikację  i  został  poddany  pod głosowanie  w
WBO2017, a w kolejnej edycji WBO2018 identyczny projekt (ten sam) został odrzucony na
etapie oceny formalnej?

Zgodnie z zapisami Regulaminu WBO każdy projekt inwestycyjny, a takim był ww. projekt, może
być zlokalizowany wyłącznie na terenach będących własnością Gminy Wołomin (§ 18). Biblioteka
znajduje  się  w  budynku  należącym  do  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  stąd  negatywna  ocena  i
odrzucenie projektu w WBO2018. 

Nie powinno być tak,  że  radni wykorzystują WBO do realizacji  inwestycji  takich jak np.
bezpieczne  przejścia  dla  pieszych.  Może  warto  zrobić  zapis  w Regulaminie  ograniczający
takie działania.

Uwaga  nie  zostanie  uwzględniona  w  Regulaminie  WBO,  w  którym  jest  już  zastrzeżenie,  że
Projektodawca  nie  może  być  pracownikiem  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie  ani  jednostki
organizacyjnej Gminy Wołomin. Wprowadzanie kolejnego ograniczenia uznano za bezzasadne.

AKCJA INFORMACYJNA
Podczas  trwania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy Wołomin  dotyczących

zmiany  Regulaminu  Wołomińskiego  Budżetu  Obywatelskiego  trwała  akcja  informacyjna.
Rozpoczęła się z dniem 6 lutego 2018 r. od publikacji informacji o konsultacjach w następujących
źródłach przekazu:

 Oficjalnej stronie miasta 
http://wolomin.org/ruszaja-konsultacje-regulaminu-wbo-programu-lawka/

 Biuletynie Informacji Publicznej 
http://wolomin.bip.net.pl/?a=14246

Akcja informacyjna prowadzona była także w mediach społecznościowych:

 na oficjalnym profilu facebook Wołomina
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https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487.1073741841.89259658486/101
56272017468487/?type=3&theater

 na oficjalnym profilu facebook Burmistrza Wołomina
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https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487.1073741841.89259658486/101
56272017468487/?type=3&theater
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 na oficjalnym profilu facebook Wołomińskiej Rady Seniorów
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1. Jaka jest Pana/Pani ogólna opinia o Wołomińskim Budżecie Obywatelskim1. Jaka jest Pana/Pani ogólna opinia o Wołomińskim Budżecie Obywatelskim
20182018

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zdecydowanie pozytywnazdecydowanie pozytywna 34.1%34.1% 34.1%34.1% 1515
raczej pozytywnaraczej pozytywna 50.0%50.0% 50.0%50.0% 2222
trudno powiedziećtrudno powiedzieć 11.4%11.4% 11.4%11.4% 55
raczej negatywnaraczej negatywna 2.3%2.3% 2.3%2.3% 11
zdecydowanie negatywnazdecydowanie negatywna 2.3%2.3% 2.3%2.3% 11

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4444   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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2. Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat formuły Wołomińskiego Budżetu2. Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat formuły Wołomińskiego Budżetu
ObywatelskiegoObywatelskiego

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

WBO jest dobrym i potrzebnym narzędziem doWBO jest dobrym i potrzebnym narzędziem do
współdecydowania dla mieszkańców.współdecydowania dla mieszkańców.

56.8%56.8% 59.5%59.5% 2525

WBO tylko częściowo wypełnia potrzeby mieszkańców.WBO tylko częściowo wypełnia potrzeby mieszkańców. 34.1%34.1% 35.7%35.7% 1515
WBO jest niepotrzebny, antagonizuje mieszkańców iWBO jest niepotrzebny, antagonizuje mieszkańców i
realizuje jedynie potrzeby liderów projektów.realizuje jedynie potrzeby liderów projektów.

2.3%2.3% 2.4%2.4% 11

Nie mam zdania.Nie mam zdania. 2.3%2.3% 2.4%2.4% 11

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4242   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 95.5%95.5%
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3. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o budżecie partycypacyjnym? (można3. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o budżecie partycypacyjnym? (można
zaznaczyć kilka odpowiedzi)zaznaczyć kilka odpowiedzi)

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

od znajomych/rodzinyod znajomych/rodziny 31.8%31.8% 31.8%31.8% 1414
z lokalnych mediówz lokalnych mediów 45.5%45.5% 45.5%45.5% 2020
ze strony internetowej Miastaze strony internetowej Miasta 63.6%63.6% 63.6%63.6% 2828
z portali społecznościowychz portali społecznościowych 54.5%54.5% 54.5%54.5% 2424
z plakatów rozwieszonych na terenie miastaz plakatów rozwieszonych na terenie miasta 4.5%4.5% 4.5%4.5% 22
Inne *Inne * 2.3%2.3% 2.3%2.3% 11

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4444   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 1 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 1 do raportu
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4. Czy zgłosił/a Pan/Pani projekt do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego4. Czy zgłosił/a Pan/Pani projekt do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
2018?  2018?  

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

TAKTAK 18.2%18.2% 18.2%18.2% 88
NIENIE 81.8%81.8% 81.8%81.8% 3636

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4444   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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5. Jeżeli tak, jaka jest Pana/Pani opinia na temat procesu zgłaszania projektów5. Jeżeli tak, jaka jest Pana/Pani opinia na temat procesu zgłaszania projektów
(np. konstrukcja formularza, czas na zgłaszanie zadań, możliwość konsultacji(np. konstrukcja formularza, czas na zgłaszanie zadań, możliwość konsultacji
projektu, listy poparcia dla zadania)?projektu, listy poparcia dla zadania)?

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11 bardzo złe doświadczenia z urzędnikami.bardzo złe doświadczenia z urzędnikami.
22 Proces jest prawidłowy. Wygodne byłoby narzędzie, dzięki któremu łatwoProces jest prawidłowy. Wygodne byłoby narzędzie, dzięki któremu łatwo

sprawdzić, czy dany teren jest gminny, co jest warunkiem realizacji projektusprawdzić, czy dany teren jest gminny, co jest warunkiem realizacji projektu
twardego.twardego.

33 Nie mam zdaniaNie mam zdania
44 Budżet powinien odbywać się na wiosnęBudżet powinien odbywać się na wiosnę
55 Wzgledem roku poprzedniego, zdecydowanie sprawniej i latwiej i prosciejWzgledem roku poprzedniego, zdecydowanie sprawniej i latwiej i prosciej
66 Reguły zgłoszenia projektów raczej są dobre. Reguły zgłoszenia projektów raczej są dobre. 
77 Formularz jest zrozumiały dla mieszkańców, jego konstrukcja poprawna, wymogiFormularz jest zrozumiały dla mieszkańców, jego konstrukcja poprawna, wymogi

bez trudu do przejścia.bez trudu do przejścia.

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 77   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 15.9%15.9%

Więcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 2 do raportuWięcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 2 do raportu
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6. Jak ocenia Pan/Pani tegoroczną kartę do głosowania na projekty zgłoszone6. Jak ocenia Pan/Pani tegoroczną kartę do głosowania na projekty zgłoszone
do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018?do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zdecydowanie pozytywniezdecydowanie pozytywnie 25.0%25.0% 25.6%25.6% 1111
raczej pozytywnieraczej pozytywnie 50.0%50.0% 51.2%51.2% 2222
trudno powiedziećtrudno powiedzieć 15.9%15.9% 16.3%16.3% 77
raczej negatywnieraczej negatywnie 4.5%4.5% 4.7%4.7% 22
zdecydowanie negatywniezdecydowanie negatywnie 2.3%2.3% 2.3%2.3% 11

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4343   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 97.7%97.7%
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7. Jaka jest Pana/Pani opinia o podziale środków (Przestrzeń Publiczna 1 3007. Jaka jest Pana/Pani opinia o podziale środków (Przestrzeń Publiczna 1 300
000 zł; Aktywny Mieszkaniec 300 000 zł; Wołomin: Odnowa 400 000 zł)?000 zł; Aktywny Mieszkaniec 300 000 zł; Wołomin: Odnowa 400 000 zł)?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zdecydowanie pozytywnazdecydowanie pozytywna 13.6%13.6% 11.8%11.8% 66
raczej pozytywnaraczej pozytywna 54.5%54.5% 47.1%47.1% 2424
trudno powiedziećtrudno powiedzieć 20.5%20.5% 17.6%17.6% 99
raczej negatywnaraczej negatywna 6.8%6.8% 5.9%5.9% 33
zdecydowanie negatywnazdecydowanie negatywna 2.3%2.3% 2.0%2.0% 11
Uzasadnij swoją odpowiedź *Uzasadnij swoją odpowiedź * 18.2%18.2% 15.7%15.7% 88

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 5151   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 3 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 3 do raportu
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8. Czy głosował/a Pan/Pani na projekty zgłoszone do Wołomińskiego Budżetu8. Czy głosował/a Pan/Pani na projekty zgłoszone do Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego 2018?Obywatelskiego 2018?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

taktak 90.9%90.9% 90.9%90.9% 4040
nie (proszę przejść do 12)nie (proszę przejść do 12) 9.1%9.1% 9.1%9.1% 44

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4444   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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9. Jakie czynniki wpłynęły głównie na wybór projektów, na które oddał/a9. Jakie czynniki wpłynęły głównie na wybór projektów, na które oddał/a
Pan/Pani głos? (proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi)Pan/Pani głos? (proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi)

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

informacje dostępne na stronie internetowejinformacje dostępne na stronie internetowej
www.wolomin.orgwww.wolomin.org

29.5%29.5% 28.9%28.9% 1313

informacje dostępne na Facebookuinformacje dostępne na Facebooku 13.6%13.6% 13.3%13.3% 66
informacje rozpowszechniane przez wnioskodawcówinformacje rozpowszechniane przez wnioskodawców
(w internecie, poprzez ulotki, plakaty)(w internecie, poprzez ulotki, plakaty)

22.7%22.7% 22.2%22.2% 1010

opinie członków rodziny, znajomychopinie członków rodziny, znajomych 6.8%6.8% 6.7%6.7% 33
informacje w lokalnych mediachinformacje w lokalnych mediach 0.0%0.0% 0.0%0.0% 00
chęć poparcia projektów promowanych przezchęć poparcia projektów promowanych przez
organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola,organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola,
przychodnie i inne instytucjeprzychodnie i inne instytucje

13.6%13.6% 13.3%13.3% 66

Inne: *Inne: * 15.9%15.9% 15.6%15.6% 77

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4545   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 4 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 4 do raportu
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10. Ile głosów oddał/a Pan/Pani w trakcie głosowania? Można było oddać trzy10. Ile głosów oddał/a Pan/Pani w trakcie głosowania? Można było oddać trzy
głosy, po jednym w każdej kategorii; jeżeli tylko dwa lub jeden – proszęgłosy, po jednym w każdej kategorii; jeżeli tylko dwa lub jeden – proszę
uzasadnić, dlaczego nie wykorzystał/a Pan/Pani wszystkich głosówuzasadnić, dlaczego nie wykorzystał/a Pan/Pani wszystkich głosów

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11 22
22 33
33 33
44 33
55 33
66 TrzyTrzy
77 33
88 11
99 22

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 3030   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 68.2%68.2%

Więcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 5 do raportuWięcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 5 do raportu
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11. Jaka jest Pana/Pani opinia o możliwości głosowania przez internet?11. Jaka jest Pana/Pani opinia o możliwości głosowania przez internet?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zdecydowanie pozytywnazdecydowanie pozytywna 81.8%81.8% 90.0%90.0% 3636
raczej pozytywnaraczej pozytywna 4.5%4.5% 5.0%5.0% 22
trudno powiedziećtrudno powiedzieć 2.3%2.3% 2.5%2.5% 11
raczej negatywnaraczej negatywna 0.0%0.0% 0.0%0.0% 00
zdecydowanie negatywnazdecydowanie negatywna 2.3%2.3% 2.5%2.5% 11

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4040   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 90.9%90.9%
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12. Jaka jest Pana/Pani opinia o możliwości głosowania w sposób tradycyjny na12. Jaka jest Pana/Pani opinia o możliwości głosowania w sposób tradycyjny na
kartach papierowych ?kartach papierowych ?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zdecydowanie pozytywnazdecydowanie pozytywna 29.5%29.5% 29.5%29.5% 1313
raczej pozytywnaraczej pozytywna 36.4%36.4% 36.4%36.4% 1616
trudno powiedziećtrudno powiedzieć 18.2%18.2% 18.2%18.2% 88
raczej negatywnaraczej negatywna 9.1%9.1% 9.1%9.1% 44
zdecydowanie negatywnazdecydowanie negatywna 6.8%6.8% 6.8%6.8% 33

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4444   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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13. Jaka jest Pana/Pani opinia o wprowadzeniu jedynie głosowania przez13. Jaka jest Pana/Pani opinia o wprowadzeniu jedynie głosowania przez
internet?internet?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zdecydowanie pozytywnazdecydowanie pozytywna 25.0%25.0% 25.0%25.0% 1111
raczej pozytywnaraczej pozytywna 9.1%9.1% 9.1%9.1% 44
trudno powiedziećtrudno powiedzieć 15.9%15.9% 15.9%15.9% 77
raczej negatywnaraczej negatywna 29.5%29.5% 29.5%29.5% 1313
zdecydowanie negatywnazdecydowanie negatywna 20.5%20.5% 20.5%20.5% 99

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4444   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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14. Jaka jest Pana/Pani opinia o możliwości zniesienia ograniczenia wiekowego14. Jaka jest Pana/Pani opinia o możliwości zniesienia ograniczenia wiekowego
w zgłaszaniu projektów do WBO? w zgłaszaniu projektów do WBO? 

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zdecydowanie pozytywnazdecydowanie pozytywna 22.7%22.7% 24.4%24.4% 1010
raczej pozytywnaraczej pozytywna 15.9%15.9% 17.1%17.1% 77
trudno powiedziećtrudno powiedzieć 22.7%22.7% 24.4%24.4% 1010
raczej negatywnaraczej negatywna 25.0%25.0% 26.8%26.8% 1111
zdecydowanie negatywnazdecydowanie negatywna 6.8%6.8% 7.3%7.3% 33

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4141   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 93.2%93.2%
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15. Jaka jest Pana/Pani opinia o możliwości zniesienia ograniczenia wiekowego15. Jaka jest Pana/Pani opinia o możliwości zniesienia ograniczenia wiekowego
w głosowaniu na projekty zgłoszone do WBO?w głosowaniu na projekty zgłoszone do WBO?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zdecydowanie pozytywnazdecydowanie pozytywna 13.6%13.6% 13.6%13.6% 66
raczej pozytywnaraczej pozytywna 18.2%18.2% 18.2%18.2% 88
trudno powiedziećtrudno powiedzieć 22.7%22.7% 22.7%22.7% 1010
raczej negatywnaraczej negatywna 38.6%38.6% 38.6%38.6% 1717
zdecydowanie negatywnazdecydowanie negatywna 6.8%6.8% 6.8%6.8% 33

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4444   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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16. Które elementy Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 ocenia16. Które elementy Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 ocenia
Pan/Pani najwyżej? (proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi)Pan/Pani najwyżej? (proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi)

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

kampania informacyjno-edukacyjnakampania informacyjno-edukacyjna 29.5%29.5% 31.0%31.0% 1313
składanie wnioskówskładanie wniosków 20.5%20.5% 21.4%21.4% 99
weryfikacja wnioskówweryfikacja wniosków 15.9%15.9% 16.7%16.7% 77
promocja zgłoszonych projektówpromocja zgłoszonych projektów 20.5%20.5% 21.4%21.4% 99
głosowaniegłosowanie 45.5%45.5% 47.6%47.6% 2020
zaprezentowanie wynikówzaprezentowanie wyników 34.1%34.1% 35.7%35.7% 1515
Inne: *Inne: * 6.8%6.8% 7.1%7.1% 33

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4242   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 95.5%95.5%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 6 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 6 do raportu
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17. Które elementy Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 ocenia17. Które elementy Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 ocenia
Pan/Pani najniżej? (proszę wybrać maksymalnie trzy działania)Pan/Pani najniżej? (proszę wybrać maksymalnie trzy działania)

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

kampania informacyjno-edukacyjnakampania informacyjno-edukacyjna 36.4%36.4% 39.0%39.0% 1616
składanie wnioskówskładanie wniosków 11.4%11.4% 12.2%12.2% 55
weryfikacja wnioskówweryfikacja wniosków 11.4%11.4% 12.2%12.2% 55
promocja zgłoszonych projektówpromocja zgłoszonych projektów 45.5%45.5% 48.8%48.8% 2020
głosowaniegłosowanie 13.6%13.6% 14.6%14.6% 66
zaprezentowanie wynikówzaprezentowanie wyników 11.4%11.4% 12.2%12.2% 55
Inne *Inne * 4.5%4.5% 4.9%4.9% 22

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4141   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 93.2%93.2%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 7 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 7 do raportu
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18. Czy 18 dni przeznaczone na zeszłoroczne głosowanie było według18. Czy 18 dni przeznaczone na zeszłoroczne głosowanie było według
Pana/Pani wystarczające?Pana/Pani wystarczające?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

taktak 65.9%65.9% 55.8%55.8% 2929
nienie 31.8%31.8% 26.9%26.9% 1414
Jeżeli nie było wystarczające prosze wskazaćJeżeli nie było wystarczające prosze wskazać
optymalną liczbę dni: *optymalną liczbę dni: *

20.5%20.5% 17.3%17.3% 99

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 5252   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 8 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 8 do raportu
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19. Inne uwagi do zakończonego Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego19. Inne uwagi do zakończonego Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
20182018

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11 bubelbubel
22 Przeznaczenie kwoty na projekty wieloletnie, dotyczace inwestycji trwałych iPrzeznaczenie kwoty na projekty wieloletnie, dotyczace inwestycji trwałych i

realizowane etapami. Np. zgloszony mógłby zostac projekt o wartościrealizowane etapami. Np. zgloszony mógłby zostac projekt o wartości
przekraczajacej limit, ale do stopniowej realizacji w ciężar kilku budżetow, przyprzekraczajacej limit, ale do stopniowej realizacji w ciężar kilku budżetow, przy
załozeniu np. że musi uzyskać poparcie na określonym poziomie głosów.załozeniu np. że musi uzyskać poparcie na określonym poziomie głosów.

33 Bo nie powinien obejmowac latania ulic, oswietlenia czy toalet w szkolach toBo nie powinien obejmowac latania ulic, oswietlenia czy toalet w szkolach to
obowiazki burmistrza.obowiazki burmistrza.

44 Nie podoba mi się, że zmusza się nas do głosowania na trzy kategorie jeśli byłbymNie podoba mi się, że zmusza się nas do głosowania na trzy kategorie jeśli byłbym
za trzema projektami z jednej kategorii to w obecnej formie nie mógł bym na nieza trzema projektami z jednej kategorii to w obecnej formie nie mógł bym na nie
oddać głosu co uważam za ZŁE ROZWIĄZANIE. CHce móc wybrać dowolnie przezoddać głosu co uważam za ZŁE ROZWIĄZANIE. CHce móc wybrać dowolnie przez
siebie projekty tak jak było kiedyś na początku WBOsiebie projekty tak jak było kiedyś na początku WBO

55 termin głosowania, powinno ono odbywać się poza okresem wakacyjnymtermin głosowania, powinno ono odbywać się poza okresem wakacyjnym
66 WBO nie powinien zaczynać się lub kończyć w czasie wakacji, ferii itd. WBO nie powinien zaczynać się lub kończyć w czasie wakacji, ferii itd. 
77 Moim zdaniem do tegorocznego WBO powołany został bardzo sprawny iMoim zdaniem do tegorocznego WBO powołany został bardzo sprawny i

kompetentny zespół pracowników. kompetentny zespół pracowników. 
88 Z przykrością stwierdziłam, że z powodu zbyt małej ilości głosów nie zostałyZ przykrością stwierdziłam, że z powodu zbyt małej ilości głosów nie zostały

wskazane do realizacji projekty, które w mojej ocenie są potrzebne i powinny sięwskazane do realizacji projekty, które w mojej ocenie są potrzebne i powinny się
znaleźć na liście rekomendacyjnej, natomiast nie podobało mi się, że "przeszły" 2znaleźć na liście rekomendacyjnej, natomiast nie podobało mi się, że "przeszły" 2
projekty zakładające sadzenie magnolii, tj w przestrzeni miejskiej oraz obszarzeprojekty zakładające sadzenie magnolii, tj w przestrzeni miejskiej oraz obszarze
rewitalizacyjnym. Miasto potrzebuje drzew i krzewów dostosowanych do warunkówrewitalizacyjnym. Miasto potrzebuje drzew i krzewów dostosowanych do warunków
miejskich (odpornych na mróz, zasolenie, zanieczyszczenie, dających pożytekmiejskich (odpornych na mróz, zasolenie, zanieczyszczenie, dających pożytek
ptakom i owadom), magnolie tych warunków nie spełniają.ptakom i owadom), magnolie tych warunków nie spełniają.

99 Z tzw budżetu obywatelskiego nie powinno się finansować przysłowiowegoZ tzw budżetu obywatelskiego nie powinno się finansować przysłowiowego
"malowania łazienek w szkołach", bo na takie działania powinny być zupełnie"malowania łazienek w szkołach", bo na takie działania powinny być zupełnie
osobne pieniądze, przeznaczone specjalnie na utrzymanie i eksploatację obiektówosobne pieniądze, przeznaczone specjalnie na utrzymanie i eksploatację obiektów
oświatowych. Dyrektorzy placówek, którzy nie potrafią zaplanować budżetówoświatowych. Dyrektorzy placówek, którzy nie potrafią zaplanować budżetów
swoich szkół i zadbać o łazienki wystawiają sobie świadectwo o własnejswoich szkół i zadbać o łazienki wystawiają sobie świadectwo o własnej
niekompetencji, a potem usiłują naprawiać swoje zaniedbania z budżetuniekompetencji, a potem usiłują naprawiać swoje zaniedbania z budżetu
obywatelskiego. Budżet obywatelski moim zdaniem powinien być przeznaczony naobywatelskiego. Budżet obywatelski moim zdaniem powinien być przeznaczony na
działania nierutynowe, które stworzą obywatelom nowe możliwości.działania nierutynowe, które stworzą obywatelom nowe możliwości.

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 99   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 20.5%20.5%

Więcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 9 do raportuWięcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 9 do raportu
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20. Płeć20. Płeć

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

kobietakobieta 61.4%61.4% 65.9%65.9% 2727
mężczyznamężczyzna 31.8%31.8% 34.1%34.1% 1414

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4141   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 93.2%93.2%
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21. Wiek21. Wiek

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  26-40 26-40
22 26-40 lat 26-40 lat 
33 26-4026-40
44 26-40 lat26-40 lat
55 3939
66 27lat27lat
77 16-2516-25
88 41-6041-60
99 41-60 lat41-60 lat

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 3333   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 75%75%

Więcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 10 do raportuWięcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 10 do raportu
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22. Wykształcenie22. Wykształcenie

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

podstawowepodstawowe 0.0%0.0% 0.0%0.0% 00
zawodowezawodowe 2.3%2.3% 2.3%2.3% 11
średnieśrednie 31.8%31.8% 31.8%31.8% 1414
wyższewyższe 65.9%65.9% 65.9%65.9% 2929

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 4444   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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Załącznik nr 1Załącznik nr 1

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 3 o treści: 'Inne'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 3 o treści: 'Inne'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Ustawa Ustawa

Liczba respondentów: 1Liczba respondentów: 1
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Załącznik nr 2Załącznik nr 2

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 5Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 5

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  bardzo złe doświadczenia z urzędnikami. bardzo złe doświadczenia z urzędnikami.
22  Proces jest prawidłowy. Wygodne byłoby narzędzie, dzięki któremu łatwo Proces jest prawidłowy. Wygodne byłoby narzędzie, dzięki któremu łatwo

sprawdzić, czy dany teren jest gminny, co jest warunkiem realizacji projektusprawdzić, czy dany teren jest gminny, co jest warunkiem realizacji projektu
twardego.twardego.

33  Nie mam zdania Nie mam zdania
44  Budżet powinien odbywać się na wiosnę Budżet powinien odbywać się na wiosnę
55  Wzgledem roku poprzedniego, zdecydowanie sprawniej i latwiej i prosciej Wzgledem roku poprzedniego, zdecydowanie sprawniej i latwiej i prosciej
66  Reguły zgłoszenia projektów raczej są dobre.  Reguły zgłoszenia projektów raczej są dobre. 
77  Formularz jest zrozumiały dla mieszkańców, jego konstrukcja poprawna, wymogi Formularz jest zrozumiały dla mieszkańców, jego konstrukcja poprawna, wymogi

bez trudu do przejścia.bez trudu do przejścia.
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Załącznik nr 3Załącznik nr 3

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 7 o treści: 'Uzasadnij swoją odpowiedź'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 7 o treści: 'Uzasadnij swoją odpowiedź'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Potrzeba sprawdzenia, czy projekty rewitalizacyjne spełniają swoją rolę i kwota Potrzeba sprawdzenia, czy projekty rewitalizacyjne spełniają swoją rolę i kwota

jest adekwatna do potrzeb.jest adekwatna do potrzeb.
22  Taki podział pozwala na przeznaczenie większości środków na trwałe Taki podział pozwala na przeznaczenie większości środków na trwałe

przedsięwzięciaprzedsięwzięcia
33  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nalezy do obowiazkow miasta. Bo nie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nalezy do obowiazkow miasta. Bo nie

powinien wyreczac wladz.powinien wyreczac wladz.
44  Powinno być bez podziału, wygrywa ten kto ma najwięcej głosów. Powinno być bez podziału, wygrywa ten kto ma najwięcej głosów.
55  Aktywny Mieszkaniec powinien dostać więcej środków Aktywny Mieszkaniec powinien dostać więcej środków
66  Nazwa Aktywny mieszkaniec jest nie właściwą gdyż aktywny jest każdy kto Nazwa Aktywny mieszkaniec jest nie właściwą gdyż aktywny jest każdy kto

zgłasza jakiś projekt. W zamian nazwałbym te projekty społecznymi, socjalnymi,zgłasza jakiś projekt. W zamian nazwałbym te projekty społecznymi, socjalnymi,
nie inwestycyjnymi lub miękkimi.....nie inwestycyjnymi lub miękkimi.....

77  Projekty inwestycyjne w Przestrzeni Publicznej powinny być zgłazane do budżetu Projekty inwestycyjne w Przestrzeni Publicznej powinny być zgłazane do budżetu
miejskiego a nie WBOmiejskiego a nie WBO

88  zdecydowaną większość środków pochłania przestrzeń publiczna i moim zdaniem zdecydowaną większość środków pochłania przestrzeń publiczna i moim zdaniem
należy utrzymać taką tendencjęnależy utrzymać taką tendencję

Liczba respondentów: 8Liczba respondentów: 8
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Załącznik nr 4Załącznik nr 4

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 9 o treści: 'Inne:'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 9 o treści: 'Inne:'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Własna opinia na temat potrzeby realizacji danego projektu. A na stronie urzedu Własna opinia na temat potrzeby realizacji danego projektu. A na stronie urzedu

informacja na temat zakresu projektu.informacja na temat zakresu projektu.
22  Bliskość inwestycji, cel inwestycji, Bliskość inwestycji, cel inwestycji,
33  moje własne wybory i preferencje moje własne wybory i preferencje
44  Jestem internetowy tak jak i ta ankieta. Trzeba zapytać tych, którzy rzadko Jestem internetowy tak jak i ta ankieta. Trzeba zapytać tych, którzy rzadko

korzystają z siecikorzystają z sieci
55  Wybrałam projekty poprawiające estetykę Wołomina. Kierowałam się własną Wybrałam projekty poprawiające estetykę Wołomina. Kierowałam się własną

oceną. ocenąoceną. oceną
66  Projekty były realizowane w moim najblizszym otoczeniu Projekty były realizowane w moim najblizszym otoczeniu
77  zazwyczaj kieruję się własnymi przemyśleniami na temat projektów najbardziej zazwyczaj kieruję się własnymi przemyśleniami na temat projektów najbardziej

potrzebnych miastupotrzebnych miastu

Liczba respondentów: 7Liczba respondentów: 7
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Załącznik nr 5Załącznik nr 5

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 10Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 10

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  2 2
22  3 3
33  3 3
44  3 3
55  3 3
66  Trzy Trzy
77  3 3
88  1 1
99  2 2
1010  Trzy, po jednym w każdej kategorii. Trzy, po jednym w każdej kategorii.
1111  3 3
1212  3 3
1313  trzy trzy
1414  3 głosy 3 głosy
1515  3 3
1616  3 3
1717  trzy trzy
1818  Chyba dwa w jednej kategorii nie było nic ciekawego. Chyba dwa w jednej kategorii nie było nic ciekawego.
1919  3 3
2020  3 3
2121  3 3
2222  Chyba oddałem trzy głosy w tym dwa na lokalne działania. Trzeci Odnowa raczej Chyba oddałem trzy głosy w tym dwa na lokalne działania. Trzeci Odnowa raczej

bez większego przekonania. bez większego przekonania. 
2323  3 3
2424  Oddałam trzy głosy ale chciałabym więcej, dużo było interesujących i dobrych Oddałam trzy głosy ale chciałabym więcej, dużo było interesujących i dobrych

projektów w tegorocznym WBOprojektów w tegorocznym WBO
2525  3 3
2626  3 głosy 3 głosy
2727  Oddałam 2 głosy - z pominięciem kategorii Wołomin od nowa. Czytając opisy Oddałam 2 głosy - z pominięciem kategorii Wołomin od nowa. Czytając opisy

poszczególnych projektów zastanawiałam się nad różnymi aspektami ichposzczególnych projektów zastanawiałam się nad różnymi aspektami ich
wprowadzenia w życie oraz ich wpływie na wygląd i funkcjonalność terenu, któregowprowadzenia w życie oraz ich wpływie na wygląd i funkcjonalność terenu, którego
dotyczą. Biorąc powyższe pod uwagę, w kategorii Wołomin od nowa nie znalazłamdotyczą. Biorąc powyższe pod uwagę, w kategorii Wołomin od nowa nie znalazłam
projektów, które w mojej ocenie są na tym terenie niezbędne. projektów, które w mojej ocenie są na tym terenie niezbędne. 

2828  3 3
2929  2 - głosowałem wyłącznie na projekty wg mnie najistotniejsze. 2 - głosowałem wyłącznie na projekty wg mnie najistotniejsze.
3030  1 1
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Załącznik nr 6Załącznik nr 6

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 16 o treści: 'Inne:'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 16 o treści: 'Inne:'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Nie da sie odpowiedziec na to pytanie bo nie ma odniesienia. Nie da sie odpowiedziec na to pytanie bo nie ma odniesienia.
22  Efekt Efekt
33  Całość WBO należy jeszcze lepiej promować..... Całość WBO należy jeszcze lepiej promować.....

Liczba respondentów: 3Liczba respondentów: 3
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Załącznik nr 7Załącznik nr 7

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 17 o treści: 'Inne'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 17 o treści: 'Inne'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  nic nie zasługuje na ocenę negatywną. Wszystkie są na odpowiednim poziomie. nic nie zasługuje na ocenę negatywną. Wszystkie są na odpowiednim poziomie.

Zawsze można poprawić kampanię, zwłaszcza w obszarze ludzi starszychZawsze można poprawić kampanię, zwłaszcza w obszarze ludzi starszych
22  Pozytywnie oceniam tegoroczną edycję. Pozytywnie oceniam tegoroczną edycję.

Liczba respondentów: 2Liczba respondentów: 2
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Załącznik nr 8Załącznik nr 8

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 18 o treści: 'Jeżeli nie było wystarczająceOdpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 18 o treści: 'Jeżeli nie było wystarczające
prosze wskazać optymalną liczbę dni:'prosze wskazać optymalną liczbę dni:'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  60 60
22  30 30
33  Głosowanie powinno odbywać się w okresie wiosennym Głosowanie powinno odbywać się w okresie wiosennym
44  30 30
55  30 30
66  30 30
77  miesiąc żeby każdy miał okazje zastanowić się i zagłosować miesiąc żeby każdy miał okazje zastanowić się i zagłosować
88  30 30
99  Około miesiąca. Około miesiąca.

Liczba respondentów: 9Liczba respondentów: 9
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Załącznik nr 9Załącznik nr 9

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 19Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 19

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  bubel bubel
22  Przeznaczenie kwoty na projekty wieloletnie, dotyczace inwestycji trwałych i Przeznaczenie kwoty na projekty wieloletnie, dotyczace inwestycji trwałych i

realizowane etapami. Np. zgloszony mógłby zostac projekt o wartościrealizowane etapami. Np. zgloszony mógłby zostac projekt o wartości
przekraczajacej limit, ale do stopniowej realizacji w ciężar kilku budżetow, przyprzekraczajacej limit, ale do stopniowej realizacji w ciężar kilku budżetow, przy
załozeniu np. że musi uzyskać poparcie na określonym poziomie głosów.załozeniu np. że musi uzyskać poparcie na określonym poziomie głosów.

33  Bo nie powinien obejmowac latania ulic, oswietlenia czy toalet w szkolach to Bo nie powinien obejmowac latania ulic, oswietlenia czy toalet w szkolach to
obowiazki burmistrza.obowiazki burmistrza.

44  Nie podoba mi się, że zmusza się nas do głosowania na trzy kategorie jeśli byłbym Nie podoba mi się, że zmusza się nas do głosowania na trzy kategorie jeśli byłbym
za trzema projektami z jednej kategorii to w obecnej formie nie mógł bym na nieza trzema projektami z jednej kategorii to w obecnej formie nie mógł bym na nie
oddać głosu co uważam za ZŁE ROZWIĄZANIE. CHce móc wybrać dowolnie przezoddać głosu co uważam za ZŁE ROZWIĄZANIE. CHce móc wybrać dowolnie przez
siebie projekty tak jak było kiedyś na początku WBOsiebie projekty tak jak było kiedyś na początku WBO

55  termin głosowania, powinno ono odbywać się poza okresem wakacyjnym termin głosowania, powinno ono odbywać się poza okresem wakacyjnym
66  WBO nie powinien zaczynać się lub kończyć w czasie wakacji, ferii itd.  WBO nie powinien zaczynać się lub kończyć w czasie wakacji, ferii itd. 
77  Moim zdaniem do tegorocznego WBO powołany został bardzo sprawny i Moim zdaniem do tegorocznego WBO powołany został bardzo sprawny i

kompetentny zespół pracowników. kompetentny zespół pracowników. 
88  Z przykrością stwierdziłam, że z powodu zbyt małej ilości głosów nie zostały Z przykrością stwierdziłam, że z powodu zbyt małej ilości głosów nie zostały

wskazane do realizacji projekty, które w mojej ocenie są potrzebne i powinny sięwskazane do realizacji projekty, które w mojej ocenie są potrzebne i powinny się
znaleźć na liście rekomendacyjnej, natomiast nie podobało mi się, że "przeszły" 2znaleźć na liście rekomendacyjnej, natomiast nie podobało mi się, że "przeszły" 2
projekty zakładające sadzenie magnolii, tj w przestrzeni miejskiej oraz obszarzeprojekty zakładające sadzenie magnolii, tj w przestrzeni miejskiej oraz obszarze
rewitalizacyjnym. Miasto potrzebuje drzew i krzewów dostosowanych do warunkówrewitalizacyjnym. Miasto potrzebuje drzew i krzewów dostosowanych do warunków
miejskich (odpornych na mróz, zasolenie, zanieczyszczenie, dających pożytekmiejskich (odpornych na mróz, zasolenie, zanieczyszczenie, dających pożytek
ptakom i owadom), magnolie tych warunków nie spełniają.ptakom i owadom), magnolie tych warunków nie spełniają.

99  Z tzw budżetu obywatelskiego nie powinno się finansować przysłowiowego Z tzw budżetu obywatelskiego nie powinno się finansować przysłowiowego
"malowania łazienek w szkołach", bo na takie działania powinny być zupełnie"malowania łazienek w szkołach", bo na takie działania powinny być zupełnie
osobne pieniądze, przeznaczone specjalnie na utrzymanie i eksploatację obiektówosobne pieniądze, przeznaczone specjalnie na utrzymanie i eksploatację obiektów
oświatowych. Dyrektorzy placówek, którzy nie potrafią zaplanować budżetówoświatowych. Dyrektorzy placówek, którzy nie potrafią zaplanować budżetów
swoich szkół i zadbać o łazienki wystawiają sobie świadectwo o własnejswoich szkół i zadbać o łazienki wystawiają sobie świadectwo o własnej
niekompetencji, a potem usiłują naprawiać swoje zaniedbania z budżetuniekompetencji, a potem usiłują naprawiać swoje zaniedbania z budżetu
obywatelskiego. Budżet obywatelski moim zdaniem powinien być przeznaczony naobywatelskiego. Budżet obywatelski moim zdaniem powinien być przeznaczony na
działania nierutynowe, które stworzą obywatelom nowe możliwości.działania nierutynowe, które stworzą obywatelom nowe możliwości.
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Załącznik nr 10Załącznik nr 10

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 21Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 21

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11   26-40  26-40
22  26-40 lat  26-40 lat 
33  26-40 26-40
44  26-40 lat 26-40 lat
55  39 39
66  27lat 27lat
77  16-25 16-25
88  41-60 41-60
99  41-60 lat 41-60 lat
1010  41^60 41^60
1111  26-40 26-40
1212  28 28
1313  26-40 26-40
1414  41-60 LAT 41-60 LAT
1515  36  36 
1616  50 50
1717  30 30
1818  16-25 lat 16-25 lat
1919  41- 41-
2020  16-25lat 16-25lat
2121  16-25 lat   16-25 lat  
2222  24 24
2323  60 i więcej 60 i więcej
2424  26-40 26-40
2525  26-40 26-40
2626  26-40 26-40
2727  26-40 26-40
2828  35 35
2929  31 31
3030  26-40 26-40
3131  26-40 lat  26-40 lat 
3232  60 - ale... ktoś chyba przeoczył w tej ankiecie pola wyboru. Nie do czego ma 60 - ale... ktoś chyba przeoczył w tej ankiecie pola wyboru. Nie do czego ma

służyć to pole tekstowe?służyć to pole tekstowe?
3333  26-40 26-40

AnkietaPlus.plAnkietaPlus.pl Strona 36/37Strona 36/37



Komentarze respondentówKomentarze respondentów

Respondenci nie przesłali jeszcze żadnych komentarzy.Respondenci nie przesłali jeszcze żadnych komentarzy.
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