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UCIIWAŁA NR xIv/107 12019

RADy MIAsTA lunłRrów

z dnia 26 listopada ż0I9 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr DV5li15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej
uchwałą Nr XVU1021201,6 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta

Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako częŚci budżetu miasta

Na podstawie art.5a ust.2ustawy zdnia 8marca 1990roku osamorządzie gminnym (Dz.U. z20l9t.
poz.506,1309, 1696 i 1815) Rada Miasta Lubartów uchwala się, co następuje:

§l.W uchwale Nr DV51/15 Rady Miasta Lubartów zdnia 21 lipca 20I5r, zmienionej uchwałą
NrXW102l20L6 zdnia 17 maja 2016r,wsprawie przeprowadzenia na terenię Gminy Miasta Lubartów
konsultacji społecznych w sprawie Bud:żetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta (Dz. Urz. Woj. Lub.
z2016 poz.2435) wZałączniku Nrl ,,Zasady itryb przeprowadzania konsultacji wsprawie budzetu

obywatelskiego Miasta Lubartów" § 3 otrzymuje poniższe brzmienie:

1. Ze środków Bućżetu Obywatelskiego mogą być realizowane pĄekty inwestycyjne inieinwestycyjne
doĘczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Lubartów, ogólnodostępne dla
mieszkńców Gminy Miasto Lubartów z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury.

2. Projekty inwestycyjne mogą byó realizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto
Lubartów, znajdujących się w jej uzytkowaniu wieczystym, władaniu lub posiadaniu wynikającym zzawaĘch
umów cywilnoprawnych.

3. Pozostałe projekty mogą być realizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto
Lubartów, znajdujących się w jej uzytkowaniu wieczysĘm lub we władaniu lub na innych nieruchomościach,
na których Miasto może realizować projekt w oparciu o zgodę właściciela tej nieruchomości lub jej

uzytkownika wieczystego.

4. Wartość projektu realizowanego w ramach Budzętu Obywatelskiego nie moze przekraczać 50%o kwoĘ
określonej § 2 ust. żZńącznika do uchwĄ Nr XVV1021ż016 Rady Miasta Lubartów zdnia 17 maja
2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenię Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu

§ 2. Wykonanie uchwaĘ powierza się i Miasta Lubartów.

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

§ 3. Uchwała wchodzi w Ącie
Woj ewódźwa Lubelskiego.


