Ruszyło głosowanie II edycji Budżetu Obywatelskiego
Wpisany przez Wachowiak Dariusz
poniedziałek, 04 września 2017 13:49

Spośród 19 projektów zgłoszonych do drugiej edycji budżetu tylko 5 spełniło warunki
formalno-prawne i uzyskało pozytywną ocenę komisji weryfikacyjnej. Od 4 do 18 września,
każdy mieszkaniec miasta może zagłosować na wybrany przez siebie projekt.
Kto może głosować? Uprawnieni do głosowania są wyłącznie mieszkańcy Zgorzelca
(weryfikacja za pomocą danych, o podanie których będą proszeni głosujący). Każdemu
zgorzelczaninowi, który ukończył 13 rok, przysługuje prawo do oddania jednego głosu na
wybrany przez siebie projekt. Głosować będzie można elektronicznie, za pośrednictwem strony
www.bo.zgorzelec.eu dział/zakładka GŁOSOWANIE lub tradycyjnie, za pomocą karty do
głosowania, na której głosujący zaznaczy wybrane przez siebie zadanie.

W TYCH MIEJSCACH ZAGŁOSUJESZ TRADYCYJNIE:
- Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Domańskiego 7 od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 17.00
- Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. E. Orzeszkowej 30a od poniedziałku do
piątku w godzinach od 11.00 do 16.00

Na jakie zadania można głosować?

Cztery z nich to propozycje zgłoszone w kategorii BUDŻET DOJRZAŁYCH:
- Wykonanie placu zabaw dla dzieci
- Zakup domków dla wolnożyjących kotów w parku miejskim im. A. Błachańca
- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu miejskiego
- Modernizacja ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych
Piąty z zakwalifikowanych do głosowania wniosków: Budowa świetlicy polowej z zapleczem
sanitarnym, został zgłoszony w kategorii BUDŻET DOŚWIADCZONYCH.
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Przypominamy, że zadania, które uzyskają największe poparcie w ogólno miejskim głosowaniu
będą realizowane w 2018 roku.

Szczegółowe informacje, akty prawne, zasady i formularze dotyczące Zgorzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego znajdą Państwo na stronie www.bo.zgorzelec.eu

ZADANIA I EDYCJI
Przypominamy też, że do końca 2017 roku miasto realizuje 9 zadań wybranych do realizacji w
pierwszej edycji budżetu. Część z nich: Wyposażenie pracowni komputerowej w Miejskim
Klubie Seniora, Zakup i montaż klimatyzacji w Miejskim Klubie Seniora i Naprawa zegara na
budynku szkolnym /Szkoła Podstawowa nr 2/ zostały wykonane w pierwszym półroczu tego
roku. Realizacja kolejnych: zajęć dla mieszkanek Zgorzelca w ramach Akademii
Bezpieczeństwa Kobiet, budowa wiaty rowerowej przy SP nr 5 i remont toalet w Miejskim Klubie
Seniora są właśnie realizowane. Pozostałe: budowa integracyjnego placu zabaw i ćwiczeń dla
dzieci i młodzieży, montaż urządzeń do fitnesu rodzinnego przy szkolnym placu zabaw przy SP
nr 2 w Zgorzelcu oraz renowacja podłogi w siedzibie PKPS w Zgorzelcu są w trakcie realizacji.
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