Szanowni Mieszkańcy,
dziękuję Państwu za aktywny udział w badaniu ankietowym, celem którego było poznanie Państwa
preferencji co do potrzeby wdrożenia w przyszłości budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski
wymaga pewnego przygotowania formalnego i realizacji odpowiedniej procedury, dlatego poznanie
Państwa zdania i zapotrzebowania w tym obszarze jest dla mnie – jako Wójta Gminy Ornontowice –
cenną wskazówką.
Wychodząc naprzeciw przyszłym działaniom, treść ankiety została tak skonstruowana, by dać
możliwość wypowiedzenia się Mieszkańcom co do realizacji któregoś z wymienionych w katalogu
zadań już w roku 2020. Poniżej prezentujemy podsumowanie wyników ankiet. Wynika z nich, że
największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się dwie propozycje, tj. budowa Tężni solankowej –
inhalatorium na wolnym powietrzu oraz Fit Park – Street Workout do ćwiczeń, „małpi gaj” do zabawy.
Inwestycje te zostaną poddane bardziej szczegółowej analizie: lokalizacyjnej i kosztowej, na podstawie
której będziemy starali się proponować ich wpisanie do budżetu gminy na rok 2020 lub 2021.
Z poważaniem,
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

PODSUMOWANIE ANKIET
DOT. FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO 2020
Ankietyzację prowadzono w 3 (trzech) formach:
1. tradycyjna I (spotkanie z Mieszkańcami 11.09.2019)
2. tradycyjna II (wyłożona urna i formularze ankietowe na parterze budynku Urzędu Gminy)
3. elektroniczna (poprzez platformę Google)
w terminie od miesiąca września do 31.10.2019 do godz. 24:00
W dniu 4.11.2019 dokonano podliczenia ww. ankiet (ad. 1 i ad. 2) oraz wygenerowano raporty
elektroniczne (ad.3).

Ankiety papierowe:
1. Podczas spotkania z Mieszkańcami złożono 18 ankiet.
2. Z urny wyjęto 49 ankiet.

Ankiety elektroniczne:
3. Do godz. 24:00 dnia 31.10.2019 r. złożono 884 odpowiedzi.

PODSUMOWANIE:
Zadanie

Ilość głosów

Rowerowy tor przeszkód - “bike park”

146

Fit Park – Street Workout do ćwiczeń, “małpi gaj” do zabawy

157

Tężnia solankowa – inhalatorium na wolnym powietrzu

630

Nauka pływania – dla dzieci klas II I III Szkoły Podstawowej

59

Parking przy ul. Zamkowej – powiększenie istniejącego parkingu o kolejny sektor

131

Inne (jakie?)*)

50

Czy chcą Państwo, aby od 2021 roku funkcjonował na stałe Budżet
Obywatelski?

Ilość głosów

TAK

894

NIE

8

NIE WIEM

25

Fundusz Obywatelski 2020 (podsumowanie ankiet)
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Czy chcą Państwo, aby od 2021 roku funkcjonował na stałe Budżet Obywatelski
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