
                                             Jelenia  Góra,  dnia 20.11.2015r. 
 
 

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA „ORLE”  ! 

23-30 listopada 2015roku 
Czas na głosowanie na projekt złożony do 

JELENIOGÓRSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2016r. 
 

Mając na uwadze postulaty mieszkańców osiedla „Orle” zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej  Górze informuje, że w  październiku br.  
z poparciem przedstawicieli Rady Nadzorczej, rad nieruchomości Osiedla 
„Orle” i członków tutejszej Spółdzielni został złożony do Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Jeleniej Góry na 2016rok projekt p.n. 

Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu "Orle" - etap II  
(szacunkowy koszt realizacji 125 000,00 zł) - lokalizacja naprzeciw  bud. Orla 12.  

– zamieszczony na Liście zadań priorytetowych pod nr  P.13. 

Realizacja zwycięskich projektów będzie finansowana ze środków finansowych Miasta Jelenia Góra 

Powszechne głosowanie trwać będzie od dnia 23 listopada 2015r. od godz. 10
oo

   

do 30 listopada 2015r.  do godz. 10
oo

 

 
Głosować można  w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej, uruchomionej  
w serwisie miasta: www.jeleniagora.pl  lub w wyznaczonych przez Urząd Miasta punktach.  
Między innymi w Cieplicach: 

- w Filii nr 4 Książnicy Karkonoskiej - Plac Piastowski nr 32 ;   
w  godzinach  otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10

oo
- 18

oo 
, środa 9

oo
- 16

oo
 , sobota  9

oo
- 14

oo 

- w Filii nr 5 Książnicy Karkonoskiej – ul. Cieplicka 172 ( MDK Muflon)  
w godzinach otwarcia: poniedziałek, piątek 10.00-18.00, wtorek, czwartek 9.00-16.00

 

 
Z regulaminem  głosowania prosimy zapoznać się na stronie internetowej 
www.jeleniagora.pl 

Jedna osoba może zagłosować tylko na jeden projekt !!! 
Od  Państwa poparcia zależeć będzie czy nasz projekt zostanie wpisany do Projektu 
budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2016 rok. 

Uprzejmie prosimy o poparcie projektu Spółdzielni 
zamieszczonego na  Liście  zadań  priorytetowych pod nr  P.13.  
 

Uwaga: Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą zagłosować w  biurze 
Administracji Spółdzielni  przy ul. Wita  Stwosza 6  ( Pawilon „Orlik”) w dniach:  
od  23.11.2015r.  (poniedziałek) w godz. 10oo- 16 30 , w pozostałe dni robocze 
od  24.11.2015r., (wtorek-piątek) w godz. 9oo- 1430  

 
Głosują tylko mieszkańcy  Jeleniej Góry (tj. osoby  zameldowane   w  Jeleniej  Górze  na  pobyt stały  
 lub  czasowy), którzy ukończyli co najmniej 16lat życia- do głosowania potrzebny będzie dokument 
tożsamości , nr  PESEL)   
 

      Z A R Z Ą D 
Spółdzielni Mieszkaniowej  „Ostoja” 
               w  Jeleniej Górze 

http://www.jeleniagora.pl/

