
  

Ewaluacja VII edycji 
Budżetu Obywatelskiego 

w Częstochowie



  

Ostateczna lista zadań poddanych pod głosowanie objęła 455 projektów
zadań (w tym 102 ogólnomiejskie i 353 dzielnicowe).

W głosowaniu wzięło udział 24 570 osób, z czego 24 556 głosów było
ważnych, 14 głosów było nieważnych.

W wyniku głosowania mieszkanek i mieszkańców do realizacji zostało
wybranych 139 projektów zadań - 12 ogólnomiejskich i 127 dzielnicowych
na łączną kwotę 9 468 489 zł.



  

W dniach 11 – 24 stycznia 2021 r. przy pomocy ankiety zbierano opinie 
mieszkanek i mieszkańców Częstochowy na temat zakończonej 
VII edycji budżetu obywatelskiego.

Ankieta ewaluacyjna była dostępna na stronie internetowej: 
www.konsultacje.czestochowa.pl



  

Mieszkanki i mieszkańcy byli pytani o opinię na temat zakończonej edycji 
budżetu obywatelskiego – długości czasu na zgłaszanie propozycji zadań, 
trwania głosowania, form głosowania, nowej platformy internetowej.

W ankiecie można było również zawrzeć swoje uwagi i sugestie dotyczące 
zasad budżetu obywatelskiego.



  

Ankietę ewaluacyjną wypełniły 93 osoby.
Charakterystyka ankietowanych:

35%

65%

Kobiety

Mężczyźni 22%

44%

27%

4%3%

18-30

31-45

46-60

poniżej 18

powyżej 60



  

Ankietę wypełnili przedstawiciele i przedstawicielki większości dzielnic.
Nie oddano głosów w następujących dzielnicach: 
Podjasnogórska, Kiedrzyn, Grabówka, Gnaszyn-Kawodrza. 
Jedna osoba nie zaznaczyła dzielnicy.
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Czy brał/a Pan/Pani udział w VII edycji budżetu obywatelskiego?
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Jaka jest Pana/Pani opinia o zakończonej edycji budżetu obywatelskiego?
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W VII edycji budżetu obywatelskiego propozycje zadań można było 
zgłaszać przez 31 dni. Czy Pani/Pana zdaniem jest to:
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W VII edycji budżetu obywatelskiego głosowanie trwało 10 dni. 
Czy Pani/Pana zdaniem jest to:
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W VII edycji budżetu obywatelskiego można było oddać głos:
- przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania znajdującej się na stronie 
internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, 
- w miejscu zamieszkania w przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Urzędzie Miasta.

Czy uważa Pan/i, że taka forma głosowania jest wystarczająca?
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Jaka jest Pana/i opinia na temat możliwości głosowania przez Internet?



  

Jaka jest Pana/i opinia na temat nowej platformy internetowej 
www.konsultacje.czestochowa.pl?
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Czy ma Pan/Pani jakieś uwagi, sugestie dotyczące zasad budżetu 
obywatelskiego?
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Uwagi, sugestie dotyczące zasad budżetu obywatelskiego dotyczyły 
następujących kwestii:

- zakresu/tematyki projektów zadań,
- ogólnodostępności efektów realizacji zadań na terenach obiektów będących 
  w czyimś zarządzie, 
- kryteriów weryfikacji,
- zdublowanych projektów zadań,
- weryfikacji projektów zadań,
- głosowania,
- podziału środków finansowych,
- realizacji projektów zadań.

Wszystkie uwagi zostały przeanalizowane i omówione z mieszkankami 
i mieszkańcami podczas wysłuchania publicznego online, które odbyło się 
w dn. 2 lutego 2021 r.
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