
Jeleniogórski Budżet Obywatelski na 2016 rok 
Skrócone wyniki głosowania 
 

 

W wyniku głosowania jeleniogórzan nad zadaniami priorytetowymi 
zgłoszonymi   do budżetu obywatelskiego na przyszły rok przyjęto do realizacji 
z budżetu Miasta na 2016 rok następujące projekty, które zajęły trzy pierwsze 
miejsca:  
 

Miejsce Tytuł wniosku – projektu 
Koszt 

realizacji 
w złotych 

Liczba 
głosów 

1 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 11 170.000 1.161 

2 Budowa Świetlicy Osiedlowej – Goduszyn 500.000 1.109 

3 

Poprawa infrastruktury otoczenia szkół                    
w Sobieszowie (wykonanie boiska do gry w tenisa 
przy szkole STO oraz remont chodnika przy ulicy 
Ogrodowej – przed ZSP nr 15 i Gimnazjum nr 5 

380.000 814 

Wnioski członków naszej Spółdzielni uplasowały się na miejscach: 

5 
Remont ulicy Wiłkomirskiego wraz z parkingami 
wzdłuż budynków 1,3,5,7 oraz Kiepury 10,12 

480.000 394 

8 

Remont traktów pieszych między budynkami 
Elsnera 2 i 4, Moniuszki 5 i 7, Moniuszki 7 i Elsnera 
2 w kierunku traktu pieszego biegnącego od Elsnera 
6 i 8 

148.000 243 

   12 
Utwardzenie drogi wzdłuż garaży za budynkami 
mieszkalnymi Paderewskiego 12, 14, 16, 18              
z przeznaczeniem na trakt pieszo-rowerowy 

178.000 124 

Ogółem w głosowaniu jeleniogórzanie oddali 5.640 głosów. 
 
     Zabobrzańskie projekty zdobyły ogółem 761 głosów, a to stanowi tylko 1 
procent członków naszej Spółdzielni. 
 
     Z pominięciem procedury głosowania, został przyjęty do realizacji w ramach 
Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego i ujęty w projekcie budżetu Miasta na 
2016 rok wniosek JSM o dofinansowanie w wysokości 50.000 złotych festynu z 
okazji Dnia Dziecka, który Spółdzielnia zorganizuje w 2016 roku już po raz trzeci, 
ale po raz pierwszy na placu rekreacji i wypoczynku na Zabobrzu III przy ulicy 
Alfreda Wiłkomirskiego.  
 
     Szerzej o budżecie obywatelskim piszemy w najnowszym wydaniu gazety „Za 
BOBREM” nr 4(30) – grudzień 2015r. 
 
 
 



Jeleniogórski Budżet Obywatelski na 2016 rok 
PRZEGRANE GŁOSOWANIE! 
 
 
Dziękujemy tym wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu i swój głos oddali 
na zabobrzańskie projekty. 
  
Z przykro ścią informujemy, że – mimo Waszej determinacji – żaden z 
projektów członków JSM nie zakwalifikował się do realizacji w ramach 
budżetu Miasta w 2016 roku. 
 
To porażka nas wszystkich. Przyjmujemy ją z żalem, tym bardziej, że zarówno 
Ci z Państwa, którzy głosowali, jak i my – pracownicy JSM – dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby głosowanie się powiodło.  
 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku mieszkańcy Zabobrza liczniej zagłosują 
na projekty, których realizacja służyć będzie właśnie poprawie ich bytowania 
na naszym osiedlu.   
 
Nie poddawajmy się. 
 
 
 
     Tegoroczne głosowanie nad budżetem obywatelskim na 2016 rok odbywało się 
tylko drogą elektroniczną i trwało od 23 listopada 2015r. do 30 listopada 2015r. 
 
     Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Administracje JEDYNKA 
i DWÓJKA przeprowadziły wśród mieszkańców bardzo szeroką kampanię 
informacyjną, zachęcając naszych mieszkańców do głosowania na wyżej 
wymienione projekty. Dla osób, które nie mają komputera lub nie potrafią go 
obsługiwać utworzono w administracjach stanowiska do głosowania a pracownicy 
służyli pomocą. Bardzo nam zależało na tym, aby nasze wnioski wygrały między 
innymi dlatego, że są to najłatwiej zdobyte pieniądze na realizację inwestycji. Na 
skuteczne oddanie głosu wystarczyło tylko 30 sekund.  
     Niestety, pomimo usilnych starań ze strony pracowników JSM, wszystkie „nasze” 
wnioski priorytetowe przepadły. Przegraliśmy głosowanie! To smutne, tym bardziej, 
że Zabobrze to duża dzielnica, o dużej liczbie mieszkańców. Dlaczego tak duża 
społeczność nie zawalczyła skutecznie „o swoje”? Doprawdy, trudno to zrozumieć. 
Tego, czego Miasto nie zrobi na Zabobrzu, a co mogło być zrobione w ramach 
budżetu obywatelskiego, Spółdzielnia też nie zrobi, bowiem nie ma takiej 
możliwości. Tereny, na których przewidziana była realizacja zgłoszonych projektów, 
nie należą do Spółdzielni. Na własne życzenie utraciliśmy szansę polepszenia 
warunków bytowania na naszym osiedlu. Zamiast po utwardzonych, 
wyremontowanych traktach pieszych i parkingach będziemy nadal chodzić po 
błocie i wertepach oraz parkować na klepisku. 



     W ubiegłym roku, na sto dwadzieścia zgłoszonych wniosków, jeden z czterech 
naszych, projekt pod nazwą „Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy M. K. 
Ogińskiego – włączająca Zabobrze w system istniejących dróg rowerowych w 
Jeleniej Górze” uzyskał poparcie 914 osób i zajął drugie miejsce. Tym samym 
zakwalifikował się do realizacji z budżetu Miasta w 2015 roku i – co najważniejsze – 
został zrealizowany. A w tym roku żaden z trzech wniosków zgłoszonych przez 
członków naszej Spółdzielni, na trzynaście poddanych pod głosowanie ogółem, nie 
będzie zrealizowany w 2016 roku w ramach budżetu obywatelskiego!!!    
     Mamy jednak nadzieję, że tegoroczna „wpadka” da nam wszystkim do 
myślenia i w przyszłym roku, jeżeli Miasto ponownie przeznaczy określoną 
kwotę, z przeznaczeniem na budżet obywatelski na 2017 rok, mieszkańcy 
Zabobrza liczniej zagłosują na spółdzielcze projekty. 
 
 


