Szanowni mieszkańcy BSM „ZGODA”!
W bieżącym roku przeprowadzana jest już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego w Białej
Podlaskiej, która jest procedurą wskazywania przez mieszkańców propozycji realizacji inwestycji
i remontów, a następnie ich wybór w głosowaniu. Dzięki Państwa głosom i zaangażowaniu
w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiemu Miasto Biała Podlaska zrealizowało nowe chodniki
przy naszych osiedlach w ul. Spółdzielczej i Kopernika.
W ramach kwoty Budżetu Obywatelskiego przypadającej na każdy obszar, środki mogą zostać
przeznaczone na jeden projekt, który uzyska największe poparcie wśród głosujących na danym obszarze.
Do udziału w głosowaniu na propozycje projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego
uprawnione są osoby fizyczne, zameldowane w Mieście Biała Podlaska, mieszkańcy miasta poprzez
złożenie stosownego oświadczenia o zameldowaniu, osoby małoletnie mające zgodę rodzica lub
opiekuna. Każdy głosujący może oddać swój głos na dwie propozycje projektów na obszarze całego
miasta bez względu na obszar zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosów na dwie
propozycje projektów z tego samego obszaru.
W związku z powyższym Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej
uprzejmie prosi o zagłosowanie na dwa niżej wymienione projekty, które bezpośrednio wpłyną na
poprawę wizerunku osiedli Spółdzielni:
- Osiedle „Kopernika”, obszar 1, projekt 1 – remont parkingów wzdłuż ul. Kopernika,
- Osiedle „Jagiellońskie”, obszar 2, projekt 4 – remont i przebudowa chodnika ul. Królowej Jadwigi wraz
ze ścieżką rowerową,
- Osiedle „Piastowskie”, obszar 3, projekt 9 – remont chodnika wzdłuż ul. Artyleryjskiej i Spółdzielczej,
- Osiedle „Młodych” i „1000-lecia”, obszar 5, projekt 13 – Remont chodnika wzdłuż ul. Sidorskiej (od
budynku Sidorska 12 do wjazdu na parking SAS) oraz budowa parkingu przy ul. Piaskowej 2
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość oddawania głosu na w/w projekty:
● w sposób elektroniczny na portalu Biała Podlaska https://bo.bialapodlaska.pl w terminie 29.08.2019 r. –
13.09.2019 r.
● na karcie do głosowania w terminie 29.08.2019 r. – 9.09.2019 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska w
godzinach pracy urzędu z podaniem numeru PESEL
Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w głosowaniu na zgłoszone przez Spółdzielców
i zakwalifikowane przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska projekty, które
po zrealizowaniu polepszą wygląd naszych osiedli i miasta oraz poprawią warunki zamieszkania.
Liczy się każdy głos na nasze projekty!
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