Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
I. Która z przedstawionych poniżej części budżetu miasta powinna, według
Pani/Pana, zostać poddana obserwacji/monitoringowi obywatelskiemu w
ramach projektu społecznego „Liczy się miasto”?

1. środki przeznaczane na opiekę społeczną;
2. środki przeznaczane na promocję Konina;
3. środki przeznaczane na gospodarkę mieszkaniową;
4. środki przeznaczane na wspieranie działalności organizacji
pozarządowych.
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II. Jaki inny wydatek z budżetu miasta należy według Pani /Pana poddać
obserwacji/monitoringowi obywatelskiemu?
Nadal promocja - ściąganie inwestorów do miasta. środki przeznaczone na modernizację miasta
Wydatki na pomocników administracyjnych zatrudnionych w UM. środki przeznaczone na
modernizacje dróg. na promocję miasta wydatki radnych i miasta typu, kawa ciasteczka itp....a
ludzie jesc nie maja co :( inwestycje mające na celu wzrost zatrudnienia wg mnie źle sformułowano
jedną z kategorii powyżej i kontrolą powinno się objąć nie środki przekazywane na "wspieranie
działalności organizacji pozarządowych" a środki przeznaczone na zadania własne gminy i powiatu,
które powierza się organizacjom pozarządowym do wykonania. . Środki przeznaczone na
aktywizację społeczną seniorów (osób starszych). Hotspoty, wydatki na IT (zwłaszcza zakup
obcych usług). Generalnie monitorować trzeba te obszary, które są najbardziej narażone na korupcję
czyli IT, promocja, wsparcie organizacji pozarządowych. nie wiem Konin, mieścina obok Lichenia
http://youtu.be/ii7rgMb-1y4 oświatę ???? Całą ruchomą część budżetu ;-) srodki przeznaczone na
wspieranie dzialalnosci organizacji pozarzadowych inwestycje z budżetu miasta Koszt
funkcjonowania RM i UM . środki przeznaczone na wspieranie osób młodych w pierwszych
krokach otworzenia swojej działalności, nie tyle otworzenia co również pomocy w utrzymaniu sie
na rynku mam tu na myśli np. mniejszy ZUS. oraz środki przeznaczone na odbudowę konińskich
dróg, utworzenie ścieżek rowerowych, chodników, zabezpieczenie torów koło bazaru. Punkt 4 środki przeznaczane na wspieranie działalności organizacji pozarządowych. promocja Konina
środki przeznaczone na oświata środki przeznaczone na nagrody, premie, itp. - podjazdy dla
niepełnosprawnych i matek z wózkami - pobocza dla niewidomych - środki przeznaczane na
szkolnictwo wszystkie wydatki związane z wiceprezydentem Waszkowiakiem i sprawami za które
odpowiada Opieka społeczna W szczególności środki na inwestycje. Środki przeznaczone na
wywóz smieci. ?? dzialalność kulturalna i edukacja .. Wydatki na infrastrukturę. środki na
inwestycje umorzenia dla firm i osób Koszty wydawane na administrację publiczną środki
przeznaczone na administrację premie, czy są zasadnie przyznawane środki przekazywane na
imprezy okolicznościowe, w tym wynagrodzenia dla księży, którzy w tych uroczystościach przecież
nie uczestniczą dla zabawy Fundusz reprezentacyjny Energetyka cieplna!!! jak sa wykorzystywane

dotacje unijne ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH płace urzędników Wydatki na zwiększenie zatrudnienia wśród młodych.
Pensje i nagrody pracowników Urzędu Miasta środki przeznaczone na opiekę społeczną Dotacje na
sport i kulturę. W skrócie napiszę iż należy monitorować to gdzie idą największe pieniądze i które z
punktu strategicznego są najważniejsze dla miasta. Według mnie są to drogi, mieszkania, zakłady
pracy, kolej, oświata a także stanowiska i wydatki administracyjne. Na końcu dodam tylko iż nie
jestem mieszkańcem Konina ale lubię obserwować obywatelskie inicjatywy takie jak Akcja Konin,
dlatego tez pozwoliłem sobie zabrać głos w ankiecie. Całej załodze życzę powodzenia w realizacji
swoich założeń :) chciałbym byście zauważyli, iż istnieją w Koninie inne sporty młodzieżowe niż
boks. Więc odsunięcie pieniędzy od koszykówki, piłki nożnej czy ręcznej, nie wróży dobrze.
Młodzież trzeba zachęcać do tego by czynnie uprawiali sport i jeśli nie chcę ćwiczyć boksu niech
zajmą się czymś innym. Organizacje, które nie posiadają statusu OOP są za mało wspierane, a to
one szczególnie powinny otrzymywać wsparcie ze strony miasta. Konkursy i granty są układane
pod silne organizacje, które mogą i również otrzymują dotacje z innych źródeł np. unijnych (bo
posiadają wkład własny - własne środki) Niemożliwe jest pozyskanie unijnych środków przez
organizacje utrzymujących się tylko ze składek członkowskich, o określonej wysokości
uwarunkowanym niskim status materialnym członków. Organizacje pacjenckie spełniają bardzo
ważną rolę społeczną dla społeczności lokalnej i nie powinny być pomijane, a są. każdy rodzaj
wydatków wszystkie oświata i wychowanie drogi 50

Metryczka

1. poniżej 20 lat 3 4%
2. 21 – 50 lat
62 78%
3. powyżej 50 lat 14 18%

1. kobieta
36 46%
2. mężczyzna 42 54%

Dziękujemy!

