
I N F O R M A C J A 
Dla mieszkańców budynków okręgu konsultacyjnego nr 3 

 

       Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że w ramach 
"Budżetu obywatelskiego 2015" dla okręgu nr 3, zostało zgłoszonych kilka projektów (w tym 
projektów sporządzonych w oparciu o ustne lub pisemne wnioski mieszkańców budynków 
spółdzielczych) : 

 Remont chodnika od Al.Kopernika do ul.Wojska Polskiego na wysokości budynku Kopernika 
8 i Powstańców Śląskich 9 (przedłużenie chodnika biegnącego od północnej strony budynków 
ul.Powstańców Śląskich 9,11 i 13 w kierunku wschodnim tj. do Al.Kopernika. Wykonanie chodnika    
z kostki zamiast obecnego ziemno-żwirowego) - nr 4 na karcie do głosowania w okręgu nr 3. 

 Remont chodnika miejskiego przy bloku ul.A.Suskiego 13 - nr 5 na karcie do głosowania       
w okręgu nr 3. 

 Remont chodnika wraz z budową oświetlenia terenu między ul.Józefczaka a Al.Solidar-ności 
(między budynkiem ul.Wojska Polskiego 16 a budynkami ośrodka zdrowia i "starej" apteki) - nr 6 na 
karcie do głosowania w okręgu nr 3. 

 Budowa oświetlenia terenu przy ul.Wojska Polskiego (wzdłuż chodnika od zachodniej strony 
budynków przy ul.Wojska Polskiego) - nr 7 na karcie do głosowania w okręgu nr 3. 

 Montaż toalety publicznej na terenie miasteczka komunikacyjnego przy ul.Wojska Polskiego 
- nr 8 na karcie do głosowania w okręgu nr 3. 

 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na os.Suskiego (w rejonie 
budynków Al.Kopernika 3 i 5) - nr 9 na karcie do głosowania w okręgu nr 3. 

 Budowa miejskiego oświetlenia (dotyczy chodnika od strony zachodniej budynków ul.Szaflarska 
124, 124a, 126, 126a i 126b) - nr 18 na karcie do głosowania w okręgu nr 3. 

 Kombinat Sztuki organizowanie różnorodnych zajęć o charakterze społeczno-
kulturotwórczym dla mieszkańców Miasta Nowy Targ (projekt zgłoszony do realizacji                
w Spółdzielczym Domu Kultury) - nr 20 na karcie do głosowania w okręgu nr 3. 

 Montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych do Spółdzielczego Domu Kultury 
przy Al.Kopernika 12 - nr 21 na karcie do głosowania w okręgu nr 3. 

 Remont drogi osiedlowej od północnej strony budynku ul.Szaflarska 124 - nr 22 na karcie do 
głosowania w okręgu nr 3. 

 Remont nawierzchni drogi osiedlowej (dotyczy istniejącej drogi dojazdowej do budynków 
Al.Tysiąclecia 44a, 44b i ul.Szaflarskiej 72) - nr 23 na karcie do głosowania w okręgu nr 3. 

 Poszerzenie ul.Krzystyniaka (na wysokości budynku Al.Tysiąclecia 40. Poszerzenie drogi               
i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych.) - nr 24 na karcie do głosowania        
w okręgu nr 3. 
 

Pozostałe projekty objęte głosowaniem, nie były konsultowane z Zarządem Spółdzielni tym samym nie 
mamy o nich wystarczającej wiedzy aby zająć jakiekolwiek stanowisko. Jeśli są Państwo 
zainteresowani wykonaniem przez Miasto któregoś (lub kilku) z w/w projektów lub innych, prosimy        
o wzięcie udziału w głosowaniu.  
Głosować mogą mieszkańcy i mieszkanki miasta Nowy Targ, którzy ukończyli szesnaście lat. 
Uczniowie szkół średnich oraz studenci podczas wypełniania karty do głosowania muszą oświadczyć, 
że są uczniem szkoły lub studentem uczelni z siedzibą w Nowym Targu. Każdy głosujący będzie 
mógł poprzeć maksymalnie trzy projekty w obrębie swojego okręgu według punktacji od 3 
(najwyżej punktowane) do 1 (najniżej punktowane). 
 
Głosowanie odbywa się w terminie od 20 do 27 października 2014r. poprzez: 
 wypełnienie kart do głosowania w punkcie głosowania na terenie Urzędu Miasta Nowy Targ,   

w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Krzywa 1 - wejście narożne) 
 przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną z dopiskiem Budżet 

Obywatelski 2015 
 wypełnienie kart interaktywnych do głosowania przez internet, dostępnych na stronie Urzędu 

Miasta Nowy Targ pod adresem: www.obywatelski.nowytarg.pl  
 
Karty do głosowania można także pobrać w siedzibie Spółdzielni, u osób sprzątających budynki 
Spółdzielni, podobnie można zostawić wypełnioną kartę, którą Spółdzielnia przekaże następnie do 
Urzędu Miasta. Jeśli ktoś obawia się o ochronę swych danych osobowych, to wypełnioną kartę może 
zostawiać w zaklejonej kopercie, przy czym pracownicy Spółdzielni oraz osoby zatrudnione w firmach 
sprzątających budynki Spółdzielni, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do 
których uzyskują dostęp w ramach wykonywanych czynności. 


