ANKIETA
DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY„ SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY”
W ramach realizacji programu „ Przejrzysta Polska” został utworzony w formie
książeczki - Informator Budżetowy dla mieszkańców „ Skąd mamy pieniądze i na co je
wydajemy”. Spełniając ustawowy obowiązek pragniemy ułatwić Państwu dostęp do
informacji o sytuacji finansowej Gminy Zawiercie.
Za pomocą niniejszej ankiety prosimy Państwa o wypowiedzenie się pod względem
czytelności, przejrzystości oraz przydatności wydanej książeczki. Niewątpliwie opinia
Państwa, pomoże nam w przyszłości udoskonalić formę podawanych informacji,
gwarantując łatwe przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką finansową naszej
Gminy.
1) Jak ocenia Pani/Pan celowość wydania książeczki „Informator Budżetowy”.
a) książeczka jest bardzo dobrym źródłem do pozyskania inf. o sytuacji
budżetowej gminy,
b) książeczka jest dostatecznie pomocna,
c) jest zbędna,
2) Czy Pani/Pana zdaniem użyte sformułowania w Informatorze Budżetowym są
czytelne i zrozumiałe.
a) tak są zrozumiałe i czytelne,
b) mogły by być przedstawione w bardziej czytelny i zrozumiały sposób,
c) są niezrozumiałe i nieczytelne,
Jeśli użyte sformułowania nie są czytelne i zrozumiałe to proszę podać jakie
.......................................................................................................................
3) Proszę ocenić w jakim stopniu dostępność Informatora Budżetowego została
rozpowszechniona
a) Wystarczająco,
b) Umiarkowanie,
c) Niewystarczająco,
4) Czy według Pani/Pana z przedstawionych zagadnień można dowiedzieć się, w jaki
sposób tworzony jest budżet i jak Gmina rozliczyła się z trzech ostatnich lat.
TAK

NIE

5) Czy Pan /Pani po przeczytaniu Informatora Budżetowego dowiedział/a się na jakie
cele dysponowane są środki pieniężne Gminy.
TAK

NIE

jeśli tak to proszę ocenić w jakim stopniu wydatkowane środki zostały przedstawione w
sposób przejrzysty i jasny , uwzględniając skalę od 1 do 5, gdzie najbardziej pozytywna
ocena to 5.
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6) Czy w Informatorze Budżetowym wskazano miejsca i źródła, w których dodatkowo
można uzyskać bardziej szczegółowych informacji na temat gospodarki budżetowej
naszej Gminy.
a) wskazano wystarczającą ilość miejsc do pozyskana informacji,
b) miejsca i źródła do pozyskania informacji są niewystarczające,
c) nie znalazłem/am takich informacji w Informatorze Budżetowym,

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Niniejsza ankieta jest anonimowa, prosimy składać ją w terminie do 31.12.2005r
w Punkcie Obsługi Interesanta mieszczącego się na holu tutejszego urzędu oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej www.e-zawiercie.pl.

Analiza badania Informatora Budżetowego
„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
Szanowni Państwo
Badanie ankietowe prowadzone na temat Informatora Budżetowego jest jednym
z założeń akcji promowania skuteczności, uczciwości i fachowości Gminy Zawiercie.
W dniach od 05.12.2005 do 31.12.2005 przeprowadzono badania ankietowe wśród 144
respondentów. Adresatami byli interesanci odwiedzający Urząd Miejski w Zawierciu w
powyższym terminie oraz stronę internetową www.e-zawiercie.pl, gdzie ankieta była
udostępniona do pobrania.
Działając zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r
(Dz.U. z 2001r Nr 112 poz. 1198 z póź. zmian.) oraz realizując zasadę jawności, wydano
Informator Budżetowy zadaniem którego, jest uświadomienie w łatwy sposób jak są
gospodarowane środki finansowe naszej Gminy - skąd są pozyskiwane i na co wydawane.
Głównym celem powyższego przedsięwzięcia było zbadanie pod względem potrzeby wydania
Informatora Budżetowego„ Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” jego przejrzystości
i czytelności.
Poniżej prezentujemy wyniki ankiety:

1). Analizując uzyskane odpowiedzi na pierwsze z pytań należy wnioskować, iż fakt
i celowość wydania Informatora Budżetowego spotkał się z dużą aprobatą społeczeństwa,
93% badanych wypowiedziało się, że jest bardzo dobrym źródłem informacji
a) 93% bardzo dobre źródło do pozyskania informacji
b) 5% jest dostatecznie pomocna
c) 2 % jest zbędna
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2) Czytelność, zrozumiałość oraz przejrzystość Informatora ankietowani w
większości ocenili pozytywnie.
a) są zrozumiałe i czytelne 94%
b) mogły by być bardziej czytelne i zrozumiałe 6%
c) są niezrozumiałe i nieczytelne 0%

Czytelność i zrozumiałość Informatora
Budżetowego
0%

C

6%

B

94%

A
0%

20%

40%
A

60%
B

80%

100%

C

W drugiej części pytania o charakterze otwartym ankietowani nie udzielili
odpowiedzi ze względu na brak negatywnej odpowiedzi w jego pierwszej części.
3) Respondenci w dalszej części ankiety ocenili stopień rozpowszechnienia
Informatora Budżetowego, gdzie na 144 badanych
a) 66% odpowiedziało wystarczająco
b) 29% umiarkowanie
c)5% niewystarczająco
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4) Kolejne z pytań dotyczyło oceny czy z Informatora można pozyskać wiadomości
na temat sposobu tworzenia budżetu oraz rozliczalności Gminy z ostatnich trzech lat. Co
kształtuje się następująco:
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5) 98% ankietowanych oceniło, że z Informatora można dowiedzieć się na co
wydatkowane są gminne środki pieniężne.
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Uwzględniając ocenę w jakim stopniu udostępniono w Informatorze Budżetowym informacje, proszono o zaznaczenie w skali od 1 do 5; gdzie 5 to najwyższa z ocen. Wynik
skali jest następujący:
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7) Ostatnie z pytań dotyczyło udzielenia odpowiedzi czy w Informatorze wskazano
również inne źródła do uzyskania informacji dot. budżetu gminy
a) wskazano wystarczającą ilość miejsc do pozyskania informacji 87%
b) są niewystarczające 12%
c) nie znaleziono takiej informacji 1%
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Informator Budżetowy wydany przez Gminę Zawiercie to z założenia sposób na
przekazanie w prosty, czytelny i zrozumiały sposób, wiadomości o gospodarce finansowej
gminy. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” tak zatytułowany ma na celu
wprowadzenie zainteresowanych do problematyki budżetowej. W sposób rzetelny
przedstawić zasady przeznaczania gminnych środków oraz źródła ich pozyskiwania.
Jak wynika z powyższej

analizy ankiet, fakt pojawienia się Informatora

Budżetowego spotkał się z dużym zainteresowaniem, respondenci upatrują dużą potrzebę
i uzasadniony cel wydania takiej książeczki. Sporządzając Informator starano się aby
zdania były skonstruowane w sposób czytelny, eliminując fachowe zwroty w zamian
stosując proste wyrażenia . Przedstawia budżet na przykładzie budżetu gospodarstwa
domowego, po to by lepiej zobrazować gospodarowanie wspólnymi finansami. Dwie trzecie
badanych opowiedziało się, że Informator został wystarczająco rozpowszechniony na
terenie Gminy, jedynie co trzecia wypowiedź oceniała dostępność jako umiarkowaną.
Rozliczanie Gminy z ostatnich trzech lat oraz przedstawienie

informacji na temat

wydawanych środków pieniężnych oceniono w zdecydowanej większości pozytywnie .
Informator Budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” nie jest sam w sobie
jednym źródłem do pozyskania wiadomości na temat gospodarki budżetowej gminy, inne
miejsca takie jak Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego (pok.7;pok.10;hol), Biuro Rady
Miejskiej, strona wirtualna www.e-zawiercie.pl i inne, wskazano w książeczce.
Przedstawiona powyżej analiza zebranych ankiet, pozwoli nam zorientować się na
przyszłość jakie dodatkowe elementy wdrożyć, co niewątpliwie wpłynie na polepszenie
dialogu z mieszkańcami jak i ułatwi dostępność do informacji o sytuacji finansowej gminy.

