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49%

14%

36%

1%

1. Czy projekty powinny być realizowane w 
ramach:

1 okręgu - całe miasto

3 okręgów – np. podział wg 
okręgów wyborczych

8 okręgów – np. podzia łjak 
w pierwszych edycjach 
budżetu obywatelskiego

Inne

38%

31%

22%

9%

2. Czy ograniczyć maksymalną wartość 
jednego projektu do kwoty:

1 mln zł

700 tys. zł

400 tys. zł

Inne
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5. Pani/Pana uwagi do Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego:  
(Zachowana pisownia oryginalna) 
 
− Nie/ Nie mam/ Brak uwag/ Brak-103 

− Pozytywnie/ jest ok/ jestem zadowolony/a - 8 

− Z BO nie powinnismy remontować łazienek w szkołach czy dróg. To wstyd i hańba dla miasta, ze nie ma na to bieżących 
środków.  

− Brak oficjalnego zakończenia - spotkania się z autorami projektu. Brak podziękowań w uczestnictwie autora. Brak funduszy na 
przygotowanie promocyjne danych projektów na przyszłe lata. Brak możliwości przygotowania materiałów promocyjnych 
z wyprzedzeniem - nie wiadomo jaki jest numer projektu. 

− Projektu powinny być dla wszystkich ludzi,z wy każdy mógł korzystać nie tylko remont łazienki np z której nikt nie skorzysta 

27%

60%

13%

3. Czy pulę środków w ramach BO należy 
podzielić osobno na projekty duże i małe?

NIE, powinna być jednalista z
projektami

TAK, powinny byćodrębne
dwie listy zprojektami dużymi
imałymi (do określonejkwoty)

Nie mam zdania

21%

69%

10%

4. W przypadku podziału projektów na duże i 
małe – mały projekt powinien mieć wartość 

maksymalnie:

20 tys. zł

50 tys. zł

inne
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− Uważam że powinno się wrócić do formy BO z pierwszych edycji, ponieważ wtedy każda dzielnica miała swój własny budżet 
i mogła realizować swoje własne projekty. 

− Jak coś wygra, to nie róbcie tak jak z pałacem zabaw na Dąbrówce, że przenosicie stary plac zabaw w ramach budżetu. 

− Przeważnie wygrywają projekty wspierane przez radnych, można stwierdzić że są ustawione.  

− Negocjacja cen realizacji projektów.  

− Remont łazienek w przedszkolu powinien być realizowany z funduszy Państwowych, łazienki są w opłakanym stanie. Aż wstyd 
wpuszczać dzieci do takich warunków  

− Powinna zostac wprowadzona rejonizacja. Wieksze miasta maja przewagę nad mniejszymi miejscowościami.  

− Potrzebny dla miasta 

− Powinno być więcej projektów dla wszystkich mieszkańców - tzn może trzeba ograniczyć możliwość uzyskiwania środków dla 
szkół i przedszkoli. Te powinny być finansowane z budżetu miasta.  

− Moim zdaniem nie powinny być wykonywane w ramach Budżetu Obywatelskiego takie zadania jak sygnalizacje świetlne, 
chodniki, drogi, - to są zadania gminy 

− Brak podziałów na duże i małe projekty 

− Więcej projektów 

− Sprawniejsza realizacja  

− Wydaje mi się, że projekty w ramach BO powinny służyć mieszkańcom, być jakimś wspólnym dobrem. Mam jednak wrażenie, 
że coraz więcej projektów wychodzi od szkół czy przedszkoli. Remonty takich placówek nie powinny być finansowane z tej puli. 

− Nie powinniśmy głosować w sprawie ulepszenia bezpieczeństwa na drogach. To powinno mieć absolutne pierwszeństwo i na 
cito!  

− Forma budzetu obywatelskiego jest niesprawiedliwa, gdyz dzielnice z mniejszą ilością mieszkancow nie sa w stanie 
przegłosować swoich projektow 

− 1 - Dzielnica Szarlej jest pomijana - mała ilość zgłoszonych projektów z tej dzielnicy.  
2 - zbyt dużo projektów na budowę parkingów.  

− Co z parginkiem na osiedlu Powstańców wzdłuż ul. Sklodowskiej 

− Więcej pożytecznych projektów jak parkingi itp a nie drogi do domów seniora.. 

− Powinno byc wiecej stanowisk zeby mozna bylo glosowac  

− Małe wsparcie promocyjne. Brak oficjalnego zakończenia i spotkania się z autorami projektów w celu podsumowania 
głosowania. Według mnie pewna pula pieniędzy powinna być wydzielona na nagrody autorów projektów zwycięskich 3 miejsc. 
Np 1 miejsce 1000zl 2 miejsce 500 zl 3 moejsce 300zł dla autora projektu. Brak oficjalnych podziękowań np dyplomów 
ze strony Miasta za zaangażowanie i uczestnictwo w BO. Projekty winne mieć z góry przyznawaną numerację projektów aby 
odpowiednio wcześ niej móc przygotować materiały promocyjne. Za zgodą autora zwycięskiego projektu powinna być 
wykonana tablica infornacyjna o tym że dany projekt zrralizowanybl został z BO i za zgodą autora powinna byćbopublikowana 
infornacja na tablicy kto był jego autorem. 

− Większa promocja projektów z których skorzysta większość mieszkańców. Szukanie innych źródeł finansowania projektów 
związanych z remontami przedszkoli/placów przedszkolnych i bibliotek szkolnych.  

− Nie powinno być projektów na remonty/ polepszenie infrastruktury placówek oświatowych!  

− Tak. Niestety często w udziale biora placówki które bardzo odbiegają od pozostałych Np jeśli chodzi  
o przedszkola. Przedszkole nr 8 wyróżnia się od innych wszystko jest w nim nowsze i lepsze, a zawsze bierze udział 
w projektach co jest niesprawiedliwe wobec innych placówek.  

− Tak. Bardzo mało inwestycji na bezpieczeństwo. 

− Więcej projektów związanych z bezpieczeństwem w Piekarach Śląskich. 

− Dodałbym kryterium "nowości" lub "kreacyjne" tzn. że pomysł ma stwarzać coś nowego, a nie polegać np. na remoncie 
istniejących zasobów miejskich (uważam, że takie działania powiny być realizowane w ramach innego istniejącego budżetu). 
Przykład: Budowa placu zabaw - OK, remont istniejącego - NIE. Budowa nowego chodnika, ławki, fontanny - OK, usuwanie 
dziur w chodniku, malowanie ławki itp. NIE. Takie projekty można traktować jako konsultacje i wykorzystać to do przesuwania 
pewnych pozycji na liście oczekujących remontów jako priorytet. Drugi pomysł to podział budżetu według 2 kategorii np. 
ZASOBY i DZIAŁANIA. Zasoby to budowa, zakup, montaż urządzenia itd. DZIAŁANIA to organizacja eventu, wyjazdu, spotkania 
koła gospodyń itp. - chociaż co do drugiej kategorii mam wątpliwości czy nie dubluje się z działaniem urzędzu w ramach 
kwartalnych inicjatyw społecznych (chociaż tam jest czynnik pracy społecznej więc nie do końca).  

− Zwrócić prosze uwagę na brak parkingów w Piekarach. Nie ma gdzie stawiać aut.  

− Propozycje projektów powinny dotyczyć tylko i wyłącznie przestrzeni, do których każdy ma dostęp. Jak zawsze są propozycje są 
zdominowane przez szkoły, z których naprawdę ograniczona ilość osób korzysta. Tak, łazienki, kuchnie czy szatnie powinny 
zostać wyremontowane w szkołach, ale nie w ramach budżetu obywatelskiego. Jak osoba dorosła z tego nigdy nie korzystam, 
a w przyszłości moje dzieci też mogą nie, bo po prostu mogą pójść do innej placówki 

− Więcej informacji kiedy można składać potencjalne propozycje projektu. 

− Parkingi parkingi i jeszcze raz parkingi których brakuje na osiedlach przede wszystkim 

− Wedlug mnie za dużo jest projektow ze szkół czy przedszkoli, powinny zostac w jakis sposob ograniczone  
(jeden na placówkę/ zakres prac itp ) zrozumiale jest że szukane są srodki wszedzie jednak podczas glosowania szkoly w rozny 
sposob naklaniaja np rodzicow do glosowania co daje im niesamowitą przewagę nad projektami mniejszych społeczności 
co jest mało uczciwe ( parking na osiedlu wieczorka, czy modernizacje w mniejszych dzielnicach ) 

− Powinno być realizowane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców nie jak do o tej pory nie wiadomo po co głosować jak 
wybierają samorządowcy  

− Wycofać szkoły z budżetu... Z jakiej racji z tych pieniędzy mają być robione łazienki szkolne itp ?  



4 
 

− Więcej parkingów na Nowym osiedlu  

− Korzystać z pieniędzy uni  

− Zdecydowanie zbyt dlugi czas realizacji! Szczatkowe opisy projektow nie wiadomo na co sie glosuje bardzo duze roznieznosci 
pomiedzy projektem a ostateczna realizacja 

− Zainwestować w obiekt Krytego basenu miejskiego zamiennie Multikino lub obiekt na miarę "Agory" w Bytomiu 

− Dla mnie to jest fikcja jak jakieś gówniane projekty wgl nie potrzebne są realizowane a to co jest potrzebne w całych Piekarach 
nie jest robione  

− Więcej projektów parkingowych, na osiedlu Wieczorka samochody stoją na ulicach chodnikach i zieleni. 

− Powinien być o wiele wiele większy 

− Warto dzielić projekty na "priorytetowe" czyli ważne np. dla bezpieczeństwa mieszkańców i na takie, które mają znaczenie 
tylko dla wąskiej grupy osób jak finansowanie osób reprezentujących miasto w swoim sporcie.  

− W BO nie powinny brać udziału szkoły i przedszkola, Dla nich powinny być inne fundusze 

− Przedszkola i szkoły nie powinny brać udziału w BO. Na nie powinna być inna pula pieniędzy 

− Na remonty szkół i przedszkoli powinny być inne fundusze a nie z BO 

− LICZĘ, ŻE W KOŃCU KIEDYŚ ZOSTANIE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, DOMY KULTURY 
ITP. Z KTÓRYCH W PRZYPADKU WYGRANYCH KORZYSTA GARSTKA OSÓB,CO NIJAK SIĘ MA DO NAZWY TEGO BUDŻETU 

− Pomysły typu budowa parkingów nie powinny być brane pod uwagę. Należy raczej dążyć do ograniczania ilości samochodów 
poprzez dodatkowe opłaty za miejsca parkingowe np. korzystając ze wzorów Szwajcarii. Głoszenie różnych haseł o treści 
ekologicznej i jednocześnie zabieranie coraz większej przestrzeni na parkingi uważam co najmniej za hipokryzję. 

− Projekty w budżecie powinny obejmować coś z czego może korzystać każdy. Nie powinno być projektów typu łazienki w szkole 
czy remonty innych zakładów. To należy do zadań miasta. W budżecie obywatelskim powinny być tylko projekty "dla każdego". 

− Powinny być zoptymalizowane , z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców z dbałością o środowisko ...bo zabetonować miasto 
jest łatwo ale w drugą stronę już potrzeba lat .  

− Projekt nr 3 - na ten głosuję 

− Dopuszczajmy do głosowania te projekty, które nigdy nie byłyby zrealizowane z inicjatywy Miasta, a nie kolejne parkingi, 
remonty przedszkoli w ramach Budżetu Obywatelskiego itp., gdyż to leży w gestii Miasta. Przeznaczajmy pieniądze z budżetu 
na projekty, które mogą realnie poprawić jakość życia mieszkańców, funkcjonalność i estetykę miasta. Dziękuję. 

− Bezpieczeństwo, naprawa dróg, szpitale, straż pożarna, policja, pierwsza pomoc na pierwszym miejscu. Potem można myśleć 
o szkołach i remontach łazienek. A na samym końcu Brynica i ścieżki zdrowia. Z całym szacunkiem dla pomysłodawców tych 
projektów. Na jednej liście nie mogą znajdować się projekty z tak szerokiego spektrum. To samo tyczy się ich lokalizacji. 
Powinny być podzielone na okręgi i wpływ na bezpieczeństwo i rozwój miasta. 

− negatywnie 

− Projekty powinny służyć możliwie dużej grupie mieszkańców i być ogólnodostępne.  

− brak efektywności wdrażania projektów które czasem przepadają w czasie 

− Budżet obywatelski nie służy miastu. Realizowane są inwestycje na pozór wydające się ciekawie, a z których faktycznie mało 
kto korzysta. 

− Parkingi powinny być budowane bez żadnych projektów  Władze miasta wolą sprzedawać ziemie niż coś robić na niej  

− szybka realizacja 

− Nie powinne startować placówki miejskie, takie jak szkoły  

− Szkoły nie powinny brać udziału 

− Udział szkół w projekcie nie powinien być dopuszczony  

− Mała różnorodność projektow  

− Budżet obywatelski Nie powinien być wykorzystywany do remontów obiektów typu szkoła przeczkola szpital 

− Modernizacje szkół powinna być realizowana z budżetu miasta lub państwa a nie budżetu obywatelskiego. 

− Programy budżetu obywatelskiego powinny być takie aby służyły nie tylko dzielnicy ale wszystkim mieszkańcom 

− Projekty, które są skladane powinny być ogólnodostępne dla wszystkich,typu ,,tężnia solankowa",a nie projekty typu ,, łazienka 
dla szkoły podstawowej/przedszkola",na tego typu projekty pieniądze powinny być pozyskiwane z oświaty. 

− Uważam, że modernizacja szkół i przedszkoli powinna być realizowana z innych środków niż BO. Do budżetu powinny być 
zgłaszane projekty z których może w przyszłości skorzystać każdy Piekarzanin.  

− Chciałabym wiedzieć jak zgłosić własny projekt, jak go opisać, wycenić, czy można liczyć na wsparcie w tym względzie na kogoś  
z urzędu. 

− Mam uwagi co do dbania w późniejszym czasie o np. placezaba w czy siłownie. Wybudować, wydać pieniądze jest łatwo 
niestety kuleje tutaj utrzymanie ich w dobrej formie.  

− Ulepszenia na ulucach w ramach bezpieczeństwa ludzi powinny być wykonywane od razu bez głosowania!!!  

− Bezpieczeństwo na drogach powinno być priorytetem dla naszego miasta bez głosowania!!!  

− Pierwszeństwo realizowania bezpieczeństwa na drogach bez głosowania!!!  

− Bezpieczeństwo na drogach powinno być priorytetem dla miasta bez głosowania!!!  

− Raalizacja bezpieczeństwa na drogach, bez głosowania powinno być priorytetem dla miasta!!!  
 
 
 
 

− Obecnie BO nie ma nic wspólnego z budzetem obwytaleskim. Ciekaw jestem kto finansuje banery, plakaty i ulotki takich 
projektów jak przyjazne łazieni w przedszkolu nr 15? Jakiś obywatel ze sowich pieniędzy? Jak obywatel chcący dzialać oddolnie 
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ma rywalizować po pierwsze z zorganizwoana grupa jaką jest przedszkole, po drugie z jakimiś instytucjonalnymi finansami 
ktore robią kampanię wyborczą? Władze misata powinny się wstydzić patrzac na projekty które się w BO znajduja jak remont 
łazienek w przedkszolach czy poprawa bezpieczenstwa na skrzyżowaniach w Brzezinach. Ten samorząd od 8 lat "panowania" 
nie zrobił nic w tej kwestii. Wstyd! 

− Urzędnicy miasta powinni wziąć się do pracy i aktywnie dbać o bezpieczeństwo w mieście. Każdy projekt mający zwiększyć 
bezpieczeństwo to szkolna jedynka dla urzędników i ktoś z nich powinien wylecieć ;) 

− Z niecierpliwością czekam na realizację juz wygranych BO 

− Za duża ilość inwestycji w szkoły, przedszkola. 

− Solanki zbędny projekt. Obecne już wybudowane stoją puste.  

− Sposób głosowania powoduje, że może zagłosować Xisński 50x z różnych komputerów. Bez sensu! 

− Nigdy nie powinny być realizowane projekty typu oświetlenie w Brzezinach jako mieszkaniec tej dzielnicy nie zagłosuję na to 
jesli te światła sa tu potrzebne to powinny powstac nie z budzetu obywatelskiego! 

− Zacznijcie robic projekty ktore sa potrzebne fla mieszkancow. Place zabaw czy inne miejsca rekreacyjne sa małymi 
DODATKOWYMI projektami a na os. Wieczorka ludzie niszcza zielen bo nie mamy mozliwosci normalnie zaparkowac 

− Dbajmy o środowisko naturalne 2. Więcej środków na kulturę i sztukę 

− Brakuje potem bieżącej informacji nt wykonania projektu lub kłopotów z jego wykonaniem. Np parking przy Sklodowskiej-
Curie ludzie nie gkosowali na 2gi etap bo nie wiwdzieli co z 1szym 

− Realizacja inwestycji powinna być tak dobierana, aby nie tworzyć tzw. lepszych i gorszych dzielnic. Należy starać się zacierać 
różnice, które dzisiaj widać "gołym" okiem jak np. w infrastrukturze, miejscach do wypoczynku czy rekraacji. 

− Większość pomysłów powinna być realizowana z ogólnego budżetu miasta. Budżet obywatelski powinien dotyczyć 
dodatkowych inicjatyw mieszkańców, za wozy strażackie konieczne do zachowania bezpieczeństwa odpowiada miasto a nie 
jego mieszkańcy. Na szpital, szkoły czy straż miasto ma osobny budżet. 

− Nie podoba mi się, że z każdym rokiem coraz więcej jest projektów dotyczących bieżących remontów szkół i przedszkoli 
(remonty kuchni, toalet, placów zabaw na terenie tych placówek). 

− Nowy plac zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 2 w Dzielnicy Dąbrówka Wielka, przy ulicy Rycerskiej, ponieważ stary 
plac zabaw zagraża bezpieczeństwu dzieci!!! Pilne!!! 

− W projekcie nie powinny być zadania dotyczace wyposazenia łazienek w szkołach i przdszkolach ponieważ nalezy to do 
obowiazkow budżetu miasta  

− Szkoły i przedszkola oraz ich wyposażenie niepowinny brać udziału w BO 

− Przesada z ilością solanek, które nie powinny być umiejscowione w pobliżu dużego ruchu samochodowego. 
2. Sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Bp. Bednorza i W. Roździeńskiego powinno się zrealizować poza budżetem 
obywatelskim (konieczność którą już dawno powinno załatwić) .  

− Uważam, że celowym byłoby zgłaszanie przez 1 osobę/placówkę tylko 1 projektu.  

− Projekty takie jak łazienki w szkołach nie powinny być realizowane z BO.  

− Tak. Zawsze wygrywaja tanie projekty a nie te najbardziej potrzebne mieszkańcom 

− Bardzo źle zrobiona ankieta ;)  

− ograniczyć projekty szkolne wyłącznie do projektów ogólnodostępnych (typu plac zabaw, boiska), wyłączyć projekty typu 
modernizacja szatni 

− Uważam że w budżecie obywatelskim nie powinny się znajdować projekty typu - nowe łazienki dla szkół lub przedszkoli , 
lub nowe ogrodzenie dla wyżej wymienionych . Lub miejsca parkingowe dla wybranych dzielnic . 

− Brak oficjalnego spotkania z autorami projektów, podziękowań i nagród dla autorów zwycięskich projektów (np.pierwsze 
3 miejsca) nagrodzone finansowo.  

− brak 

− więcej projektów łączących infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo pieszych w rejonach zamieszkania 

− według mnie powinien być uwzględniony projekt który przyczyniłby się do naprawy piekarskich dróg ponieważ są one 
w opłkanym stanie 

− w BO nie powinny brać udziału szkoły i przedszkola. Dla nich powinna być osobna pula pieniędzy 

− w BO nie powinno być projektów na łazienki szkolne i przedszkolne 

− widać, że niektóre projekty są po prostu modne 

− nie mam uwag 

− za mało koszy na śmieci w bocznych ulicach 

− mniejsze dzielnice są dyskryminowane 
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REKOMENDACJE 

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki przeprowadzonych konsultacji rekomenduje się przygotowanie 

projektu stosownej uchwały wprowadzającej podział puli środków w Budżecie Obywatelskim na małe i duże 

projekty przy zachowaniu jednej ogólnomiejskiej listy. Ponadto głosy mieszkańców wskazują na rozważenie 

ograniczenia możliwości zgłaszania projektów w budynkach placówek oświatowych. 

  

  

99%

1%

6. . Czy jest Pan/i mieszkańcem Piekar 
Śląskich?

Tak

Nie

7%

22%

63%

8%

7. Wiek

Poniżej 18 lat lat lat

W przedziale 18-30

W przedziale 30 - 65

Powyżej 65 lat


