Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Ankieta
Budżet Obywatelski Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
Prosimy o wybranie jednej odpowiedzi
1.

Czy środki przeznaczone na Budżet Obywatelski powinny być dzielone na każdą z Gmin:

� TAK
� NIE
2.

Jeśli w punkcie 1 zaznaczono TAK to proszę wskazać według jakiego kryterium podziału:

� W przeliczeniu na liczbę mieszkańców Gmin
W przeliczeniu na dochody Gmin
Inne – jakie?

3.

Jakie działania powinny być finansowane z Budżetu Obywatelskiego:

� Projekty „miękkie”(społeczne) np.: koncerty, zawody sportowe, warsztaty, festyny, itp.
� Projekty „twarde” np.: budowa lub przebudowa drogi, chodnika, place zabaw, mała infrastruktura oraz inne zadania
inwestycyjne.
� Projekty „miękkie” oraz projekty „twarde”.
4.

Czy środki powinny być dzielone proporcjonalnie na projekty „miękkie” i projekty „twarde”:

� TAK
� NIE
5.

Jeśli w pytaniu nr 4 zaznaczono TAK, to proszę o odpowiedź, w jakiej proporcji:

50 % „miękkie” +50% „twarde”
inne

6.

W momencie składania propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego mieszkaniec Powiatu
Sochaczewskiego powinien mieć ukończone:

� 16 lat
� 18 lat

7.

Liczba mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego popierających i podpisujących się pod składanym przez
wnioskodawcę projektem na realizację zadania powinna wynosić:

� 10 osób
� 15 osób
� Inna liczba _____________________________________________________________________________________
8.

Przewidywany czas na składanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego powinien wynosić:

� 14 dni
� 21 dni
� 28 dni
9.

Czas przewidziany na głosowanie nad zgłoszonymi projektami powinien wynosić:

� 14 dni
� 21 dni
� 28 dni
10. Czy Pana/Pani zdaniem na karcie do głosowania powinien znaleźć się numer PESEL osoby głosującej?
� TAK
� NIE
11. W przypadku przeprowadzania w ramach Budżetu Obywatelskiego głosowania powinno ono odbywać się:
� Bezpośrednio – w każdej Gminie powinny być punkty do głosowania
Korespondencyjnie
� Za pośrednictwem Internetu
� W każdy z ww. sposobów
W inny sposób, jaki?

12. Czy jako mieszkaniec Powiatu Sochaczewskiego będzie Pan/Pani głosował/a na projekty zgłoszone do
Budżetu Obywatelskiego ?
� TAK
� NIE

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety
Ankietę wraz z odpowiedziami na zadane w niej pytania należy składać w dniach od 15.01.2018 r. do 31.01.2018 r.: w formie
papierowej w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub przesłać drogą
elektroniczną na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.

