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WYNIKI EWALUACJI
VIII EDYCJI
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Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Ankietę ewaluacyjną wypełniło 75 osób
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CZY STARTOWE PAKIETY PROMOCYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW SPEŁNIŁY
SWOJE ZADANIE? Pakiet startowy obejmował przygotowanie graficzne i
nieodpłatny wydruku materiałów graficznych w ilości - 20 plakatów (format
do wyboru A4 lub A3), albo 50 ulotek (format A5)
Tak. Nie każdy przecież potrafi
obsługiwać programy graficzne.

7%

93%

Nie. Każdy wnioskodawca
powinien we własnym zakresie
tworzyć materiały promocyjne
dla swojego projektu.
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CZY PODAWANIE LICZBY ZDOBYTYCH GŁOSÓW DLA WSZYSTKICH
PROJEKTÓW W CZASIE RZECZYWISTYM TO DOBRY POMYSŁ?
Tak. dzięki temu wiadomo ile
głosów musi jeszcze zdobyć
projekt, żeby wygrać.

12%

8%

80%

Nie. Obecny element zaskoczenia
przy ogłaszaniu wyników jest
fajny i powoduje skupienie uwagi
mieszkańców na ogłoszeniu
wyników.
Tak, ale tylko przez pierwszą
połowę głosowania.
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CZY STRONA INTERNETOWA DEDYKOWANA
BUDŻETOWI OBYWATELSKIEMU JEST PRZEJRZYSTA
I ZAWIERA WSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJE?
Tak. Wszystko jest ładnie i
przystępnie opisane.

15%

85%

Nie. Procedury są zbyt
skomplikowane. Zwykły
mieszkaniec Opola gubi się w
tych regulacjach.
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CZY APLIKACJA DO GŁOSOWANIA JEST PRZYJAZNA I INTUICYJNA W
OBSŁUDZE?
Tak. Głosowanie jest łatwe,
szybie i bezpieczne

20%

80%

Nie. Nie podoba mi się
konieczność podawania swoich
danych.
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CZY PODAWANIE INFORMACJI O LICZBIE ZDOBYTYCH GŁOSÓW
POPARCIA (20 głosów) PROJEKTU TO DOBRY POMYSŁ?
Tak. Dzięki temu każdy będzie
widział ile jeszcze głosów jest do
zdobycia żeby projekt trafił do
oceny.

15%

Nie. Podoba mi się obecny
system, czyli znikanie projektu z
listy, kiedy zdobędzie wymagane
poparcie.

85%
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KLUCZOWE REKOMENDACJE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA W
ZAKRESIE HARMONOGRAMU REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU
1. 30 dni na składanie wniosków-projektów, 30 dni na rozpatrywanie wniosków-projektów. 30 dni na prace komisji i odwołania. Minimum 14 dni
na głosowanie (początek głosowań zawsze między 15 a 25 września)
Przetargi powinny być ogłaszane w niedługim czasie po zakończeniu głosowania, najpóźniej w pierwszym kwartale następnego roku, tak aby jak
najszybciej rozpocząć realizację. Czekanie rok, półtora to bardzo długo (szczególnie przy drobnych projektach)
2. Warto wdrożyć budżety obywatelskie dla poszczególnych grup społecznych:
- uczniów i młodzieży
- seniorów
- osób z niepełnosprawnością
- innych grup wykluczonych
- NGO/społeczników"
3. Można by było nieco przyspieszyć realizację zwycięskich projektów.
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KLUCZOWE REKOMENDACJE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA W
ZAKRESIE ZASAD ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
1. Ostatnia edycja wykazała, że wymagane (20) głosy poparcia wcale nie przekładają się na ilość głosów w ostatecznym głosowaniu. Ten etap
można by pominąć.
2. Nie podoba mi się, że projekty, które powinno realizować miasto (naprawa chodników, budowa chodnika, remont boiska) muszą zgłaszać
mieszkańcy. Zbyt dużo zrealizowanych projektów po kilku miesiącach umiera, projekty nie zawierają bowiem renowacji, napraw czy nadzoru nad
inwestycjami.
3. Proszę dopuścić projekty sportowe realizowane na terenie klubów sportowych, jeżeli teren należy do miasta (użytkowanie, dzierżawa,
wynajem).
4. Nadal utrzymany zakaz zgłaszania wniosków przez i dotyczących OSP oraz dszkoły/przedszkola/uczelnie i Rady Dzielnic. Wszystkie wymienione
mają inne możliwości pozyskiwania środków, niedostępne obywatelom-mieszkańcom oraz dysponują własnymi budżetami. Teren
szkoły/przedszkola/uczelni może być przedmiotem projektu BO (np. teren znajdujący się przy szkole jako miejsce powstania ogrodu itp.) jednak nie
może być zgłaszany przez żadnego pracownika szkoły/jednostki oświatowej.

5. Przywrócenie możliwości składania wniosków do realizacji w ramach BO, związanych z projektami dotyczącymi Ochotniczych Straży Pożarnych.
Poprzednie edycje pokazały, że mieszkańcy chcą mieć realny wpływ na poprawę swojego bezpieczeństwa.
szybkie wyeliminowanie niezgodnych z regulaminem projektów poprzez możliwość zaznaczenia informacji w checkbox'ach

Budżet Obywatelski Opola 2022
KLUCZOWE REKOMENDACJE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA W
ZAKRESIE ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
6. Wyraźnie powinna być zapisana informacja, iż zgłoszenie zadania nie wiąże się z odpowiedzialnością za nie dla zgłaszającego ani jako osoby fizycznej ani
prawnej. Wielokrotnie spotkałam się z opinią, że mieszkańcy nie zgłosili propozycji, ponieważ "bali się odpowiedzialności" a pomysły moim daniem były ciekawe.
Wyłącznie z budżetu obywatelskiego projektów infrastrukturalnych i automatyczne ich przenoszenie jako wnioski do ogólnego budżetu miasta na Radę Miasta do
rozważenia przez radnych.
Rozszerzenie listy beneficjentów o kluby sportowe czy OSP
Przywrócić projekty dla OSP
7. W formularzu zgłoszeniowym, który następnie jest publikowany na stronie, przydałaby się możliwość formatowania tekstu, chociażby poprzez wstawiani
enterów – nowych wierszy.
W ostatniej edycji, w samym formularzu opisałem projekt z użyciem enterów (przejścia do nowej linii) żeby opis był bardziej czytelny z uwagi na dużą ilość
informacji liczbowych. Jednakże po publikacji na stronie, opis był ciągiem zdań bez tych enterów, co sprawiło że opis był nieczytelny i nie zachęcał do zapoznania
się z treścią projektu. Może jakiś podgląd jak będzie wyglądało po publikacji."
Projekty powinny dotyczyć całej społeczności i ubogacać ofertę rekreacyjno-kulturalną dzielnicy
8. Projektów przecież nie ma aż tak wielu aby nie dać im szansy. Większość osób nie interesuje się BO na tym etapie."
"1. Powinien być zniesiony wymóg zebrania 20 głosów. Jeśli jest to wymóg ustawowy - liczba ta powinna być zdecydowanie mniejsza. Pomysł i tak zweryfikuje
głosowanie.
2. Każdy wnioskodawca powinien przedstawić szczegółową kalkulację budżetu swojego projektu. Powinna ona być udostępniona także głosującym na stronie.
Zadania bez szczegółowej kalkulacji nie powinny być poddawane pod głosowanie. Obowiązek ten powinien być po stronie zgłaszającego pomysł. Dotyczy to
zarówno projektów społecznych i infrastrukturalnych - zwłaszcza tych powyżej 10 tys. zł.
3. W odniesieniu do pomysłów dotyczących budynków nie powinno być możliwości zgłaszania etapowych zadań. Projekt powinien być kompletny sam w sobie."
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KLUCZOWE REKOMENDACJE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA W
ZAKRESIE WERYFIKACJI PROJEKTÓW
1. Przy ocenie i rozdzielaniu budżetu należałoby brać pod uwagę proporcjonalność ilości zdobytych głosów do wysokości wnioskowanej kwoty dla danego
projektu
Proszę nie odrzucać projektów sportowych realizowanych na terenie klubów sportowych, jeżeli teren należy do miasta (użytkowanie, dzierżawa, wynajem).
2. Jednostki/wydziały opiniujące wniosek-projekt powinny być zobligowane do rzetelnego przygotowania odpowiedzi i jeśli wniosek pierwotnie opiniują
negatywnie do wskazania realnego rozwiązania.
3. Szczególnie powinno się weryfikować projekty nazywane, jako wspólne inicjatywy czy międzydzielnicowe - niestety najczęściej nie dotyczą one całej dzielnicy
(w której jest kilka jednostek urbanistycznych - wcześniej zwanych dzielnicami) i wprowadzają mieszkańców w błąd. Taki wniosek musi wskazywać iż każda
jednostka urbanistyczna będzie miała z niego korzyść i musi być on proporcjonalny - np mała jednostka urbanistyczna wnosi o pump-track a ma na swoim terenie
400 mieszkańców a na terenie innej jednostki mającej 6000 mieszkańców będzie postawiona ławka i kosz na śmieci - logicznym jest że motorem napędzającym
głosowanie będą mieszkańcy drugiej jednostki którzy de facto nie będą mieli pożytku z projektu)"
4. Projekt zatwierdzony na 1 etapie nie powinien być później odrzucony i ponownie weryfikowany natychmiast po wypełnieniu listy i ew. uzupełnieniu błędnych
danych. Fajnie by było gdyby krótki opis zadania znajdował się od razu przy jego nazwie, a ostatnio trzeba było opisów szukać w osobnej zakładce.
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KLUCZOWE REKOMENDACJE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA W
ZAKRESIE WERYFIKACJI PROJEKTÓW
5. Jeśli ktoś czyta cały opis to dobrze gdyby i w takim rozwinięciu mógł już zagłosować i nie musiałby wracać do osobnej strony i znów szukać.
6. Opisy były wystarczające i jasne. Nasz budżet jest z roku na rok lepszej jakości :) Brawo! bardzo podoba mi się podzielenie na kategorie - od początku byłam za
tą opcją."
7. Wykluczyć projekty dotyczące infrastruktury drogowej zmieniające w jakikolwiek sposób organizację ruchu. Infrastruktura drogowa to złożony system
zapewniający optymalną komunikację, a nie zlepek osobistych wizji i marzeń tzw. "aktywistów miejskich".
8. Rekomenduję szybszy kontakt z projektodawcą celem uszczegółowienia projektu.
Premiowane powinny być projekty prospołeczne; uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych np. zaproponowane ścieżki, chodniki będą wykonane z
materiałów nie stwarzających barier, kolizji dla osób niepełnosprawnych; projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu lub przeciwdziałającymi zmianom klimatu.
Najważniejsza zmiana do wprowadzenia to szczegółowy budżet projektu. Pozwoli to głosującym ocenić racjonalność danych projektów.
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KLUCZOWE REKOMENDACJE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA W
ZAKRESIE ORGANIZACJI IX EDYCJI BO
1. Wielu moich znajomych z ostrożności nie głosowało ze względu na konieczność podawania danych osobowych.
W pracach komisji nie powinny brać udział osoby które są wnioskodawcami.
2. Kwota wolna po głosowaniu powinna od razu być przeznaczona na kolejny pod względem liczby zdobytych głosów projekt
- niezależnie czy jest on dzielnicowy czy ogólnomiejski. Aż do wyczerpania puli.
3. Głosowanie powinno objąć minimum 2 weekendy - ludzie zaangażowani w projekty BO najczęściej są aktywni zawodowo
i nie zawsze starcza czasu na upowszechnienie projektu. Głosowania powinny zacząć się najdalej w połowie września a
wyniki powinny być podawane 27 października w dniu urodzin Papy Musioła.
4.Jeśli ktoś czyta cały opis to dobrze gdyby i w takim rozwinięciu mógł już zagłosować i nie musiałby wracać do osobnej
strony i znów szukać.
5. Jeśli w danym roku dana dzielnica nie wykorzysta wszystkich środków (np. Inwestycja okazała się tańsza w realizacji niż
wygrana kwota) pozostała cześć środków powinna przechodzić na następny rok.

6. Przywrócić projekty dla OSP
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KLUCZOWE REKOMENDACJE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA W
ZAKRESIE ORGANIZACJI IX EDYCJI BO
7. Dodatkowa pula dla Rejonu z największą frekwencją podczas głosowania w poprzedzającym roku, np. 100 000 zł. Cel:
zwiększenie zainteresowania i frekwencji.
8. Zapis, dot. projektów inwestycyjnych., wskazujący, że komórki merytoryczne muszą rozstrzygnąć przetargi w I połowie
roku, a najlepiej je zrealizować w I połowie roku, tak żeby mieszkańcy przed kolejną edycją widzieli efekty BO, tj. celowość
zaangażowania w BO, czy to poprzez zgłaszanie projektów, czy wspieranie projektów, czy samo głosowanie.
9. Dotychczas duża część projektów inwestycyjnych realizowana jest z końcem roku czyli rok po ogłoszeniu wyników z
kolejnej edycji, a możliwość korzystania z nich jest możliwa dopiero na wiosnę, czyli prawie 1,5 roku po głosowaniu.
10. Podawanie liczby oddanych głosów na bieżąco tylko wnioskodawcom danego projektu. Celem weryfikacji skuteczności
promocji projektu.
11. Wprowadzenie interaktywnej mapy, z klikalnymi lokalizacjami zrealizowanych projektów inwestycyjnych z poprzednich
edycji. Krótki opis + kilka zdjęć.
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KLUCZOWE REKOMENDACJE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA W
ZAKRESIE ORGANIZACJI IX EDYCJI BO
12. Dodatkowa pula dla Rejonu z największą frekwencją podczas głosowania w poprzedzającym roku, np. 100 000 zł. Cel:
zwiększenie zainteresowania i frekwencji.
13. Podawanie liczby oddanych głosów na bieżąco tylko wnioskodawcom danego projektu. Celem weryfikacji skuteczności
promocji projektu.
14. Wprowadzenie interaktywnej mapy, z klikalnymi lokalizacjami zrealizowanych projektów inwestycyjnych z poprzednich
edycji. Krótki opis + kilka zdjęć.
15. Bez szkół, bez klubów sportowych, tylko dla wszystkich mieszkańców.
Oddanie głosu jest zbyt skomplikowane dla osób starszych. Może jakaś mapka z dzielnicami i tam rozwijane wnioski do
głosowania.
16. Projekty związane ze szkołami, przedszkolami, boiskami przy szkole powinny mieć odrębną kategorię. Nie mają przy nich
szans projekty że szkołami niezwiązane. Powinny być oceniane w osobnej kategorii aby dać Szanse realizacji projektów
niepowiązanych z takimi instytucjami.

Budżet Obywatelski Opola 2022
Metryczka
Płeć
45%

55%

Kobieta

Mężczyzna
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Wiek
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Metryczka
Wykształcenie
Podstawowe

3%
13%
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7%
4%

Zawodowe
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe
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Dziękuję za uwagę

