
Jeleniogórski BudŜet Obywatelski na 2015 rok 
 
      AŜ 1,5 mln złotych będą mogli przeznaczyć mieszkańcy naszego Miasta na realizację        
w przyszłym roku zadania, projektu wg własnych potrzeb, własnego pomysłu. Ma to być 
przedsięwzięcie dotyczące całego miasta bądź jego części. WaŜne, aby spełniało potrzeby lub 
oczekiwania mieszkańców Jeleniej Góry. Im więcej osób skorzysta z realizacji takiego 
projektu, tym lepiej. 
      Brakuje ścieŜki rowerowej, brakuje chodnika, miejsca wypoczynku, ukwieconego klombu, 
brakuje ławek w parku – moŜna to zmienić.    
      KaŜdy pełnoletni mieszkaniec Jeleniej Góry, a takŜe – spoza naszego miasta, ale 
uczęszczający do jeleniogórskich szkół – pełnoletni uczeń lub student, ale równieŜ działająca 
na terenie naszego miasta instytucja prawna, organizacja pozarządowa, będą mogli złoŜyć 
swoje projekty, w wyznaczonych przez Urząd Miasta miejscach, w terminie do 14 września 
bieŜącego roku.  
      Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, wychodząc naprzeciw swoim lokatorom, 
proponuje zintensyfikować działania na naszym terenie. Proponujemy rozwaŜenie przez 
naszych mieszkańców następujących projektów, do umieszczenia w budŜecie obywatelskim 
Miasta na 2015r.: 

1. Remont chodnika ( ścieŜka pieszo-rowerowa ) wzdłuŜ ulicy M.K. Ogińskiego od 
pawilonu handlowego „Jubilat” do końca budynku przy ulicy Z. Noskowskiego 6 
(okolice „ślimaka drogowego”) . 

2. Remont traktu pieszego, w tym remonty dwóch biegów schodowych z podjazdami  
      dla niepełnosprawnych, od budynków przy ulicy J. Elsnera 2 – J. Elsnera 4 do Szkoły   
      Podstawowej nr 11. 
3. Remont terenu w rejonie pawilonów handlowych na tzw. „górce” w rejonie ulicy       

M. Karłowicza. 
4. Budowa parkingów na terenach miejskich np. w rejonie ulicy S. Moniuszki przy 

kościele Św. Wojciecha. 
5. Budowa parkingów na terenach miejskich np. w rejonie ulicy Z. Noskowskiego 9, 11      

i  Z. Noskowskiego 6, 12.  
6. Budowa duŜego parkingu przy ulicy M.K. Ogińskiego w rejonie Szpitala. 
7. Budowa sanitariatów „typu „antywandal” w rejonie Centrum sportu i rekreacji na 

Zabobrzu III (rejon ulic A. Wiłkomirskiego – T. Sygietyńskiego). 
8. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka na placu rekreacyjnym przy zbiegu ulic    

A. Wiłkomirskiego i T. Sygietyńskiego. 
      Prosimy o poparcie dla naszych propozycji lub składanie własnych, spełniających wymogi 
określone przez Urząd Miasta. Państwa propozycje zbieramy do 8 września br. pisemnie –       
w siedzibach Administracji JEDYNKA (osoba do kontaktu: Marcin Trześniewski)                    
i DWÓJKA (osoba do kontaktu: Marek Nowak) lub pocztą elektroniczną na adresy: 
gz1@jsmjg.pl lub gz2@jsmjg.pl. Spółdzielnia wybierze najlepsze propozycje, opracuje je 
zgodnie z wymogami i w terminie do 14 września br. prześle do Urzędu Miasta. 
      Po zweryfikowaniu wszystkich, złoŜonych przez uprawnione do tego osoby lub instytucje, 
propozycji przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta wybrane propozycje zostaną 
poddane pod powszechne głosowanie, które trwać będzie w dniach od 29 września do  
12 października 2014 roku. Głosować będzie moŜna na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.jeleniagora.pl za pomocą interaktywnego formularza oraz w siedzibie Urzędu i w 
wyznaczonych przez Urząd punktach. Na Zabobrzu będzie moŜna głosować w filiach 
KsiąŜnicy Karkonoskiej mieszczących się przy ulicach: Z. Noskowskiego 6/261, 
T. Sygietyńskiego 7 oraz L. RóŜyckiego 4 w godzinach pracy filii. Zwycięskie przedsięwzięcia, 
po ich ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta, zostaną wpisane do projektu 
budŜetu miasta na rok przyszły.    
      Ze szczegółami Jeleniogórskiego BudŜetu Obywatelskiego prosimy zapoznać się na stronie 
internetowej www.jeleniagora.pl   
 


