
GŁOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
2021-10-05 - 2021-10-12

Zapraszamy na stronę:
https://konsultacje.jeleniagora.pl

JELENIOGÓRSKI BUDŻET
OBYWATELSKI 2022

ZAGŁOSUJ NA PROJEKT:

16 „Poprawa bezpieczeństwa na trasach
biegowych „TCTA” w Sobieszowie”

Nazwa kategorii:
PROJEKTY "TWARDE" - inwestycyjne, polegające na
budowie, przebudowie, rozbudowie, doposażeniu lub
remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej.

Opis projektu:

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowników Transgranicznego Centrum
Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze poprzez: zamontowanie zapory wjazdowej
/szlaban/, który ograniczałby ruch samochodów w godzinach nocnych. Projekt
zakłada również wymianę nawierzchni na górnym odcinku trasy nartorolkowej
wycinek drogi położony na terenie KPN /167 dr. Eco/ o długości 300 m i szer. 3,5 m.

Koszt projektu 350000zł

Oddane głosy 0

Uzyskane
poparcie 62



 

GŁOSOWANIE JBO 2022 

Głosowanie odbywa się od  wtorku 05.10.2021  r. od godz. 8.00 do  wtorku 12.10.2021 r. do godz.14:00 

Kto może oddać głos? 

• Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Jeleniej Góry. 

Jak głosujemy? 

• Głosujemy elektronicznie lub papierowo. 

• Elektronicznie za pomocą Portalu Partycypacji Społecznej na stronie: konsultacje.jeleniagora.pl 

• Papierowo w jednym z 7 wyznaczonych punktów na terenie Miasta : 

1. Główny budynek Ratusza ( hol na parterze) 

2. Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6a 

Filie Książnicy Karkonoskiej  : 

3. ul. Cieplicka 172 ( Muflon) 

4. Pl. Piastowski 32 

5. ul. Wrocławska 71 

6. ul. Sygietyńskiego 7 

7. Biuro Obsługi Mieszkańców  Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Różyckiego 19 

Ile można oddać głosów? 

• Każdy uprawniony głosuje tylko jeden raz. 

• Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość wskazania na 

jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych”, na jedną propozycję projektu w 

ramach projektów „miękkich” i na jedną propozycję w ramach projektów „zielonych”. 

• Proces głosowania w Portalu odbywa się w zakładce budżet obywatelski poprzez kliknięcie 

„ODDAJ GŁOS” przy wybranych projektach. 

• Wskazanie jednej propozycji projektu (np. tylko „twardego”, „miękkiego” czy „zielonego”), nie 

powoduje nieważności głosu. 

• W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania, papierowe karty do głosowania będą numerowane 

i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach do głosowania. 

• Mieszkańcy głosują osobiście w wyżej wyznaczonych punktach. 

Jak wybierane są zadania? 

• Do realizacji zostają przyjęte projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w każdej kategorii 

oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski,  określonej w 

Regulaminie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 

• Informacja o liście projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu 

Obywatelskiego podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Jelenia 

Góra  w terminie do 21.10.2021r. 

Mieszkańcy decydują! Decyduj i Ty! 

https://konsultacje.jeleniagora.pl/

