
Zarządzenie Nr VII/743/2017
Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w konsultacjach społecznych
projektów zgłoszonych przez mieszkańców Lubartowa w ramach
Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 oraz wzoru protokołu z wyników
głosowania.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 14 ust.1, 2 i 3 załącznika do Uchwały Nr
XVIII 02/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
IX/51115 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na
terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu miasta (Dz.Urzęd.Woj.LubeI. z 2016 r., poz.2435) zarządzam, co
następuje:

§ 1

Ustalam wzór karty do głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców Lubartowa
w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Ustalam wzór protokołu z wyników głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców
Lubartowa w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, stanowiący załącznik nr 2 do
zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubartów.

Naczelnikowi Wydziału

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr V1I1743/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Budżet Obywatelski 2018
KARTA DO GŁOSOWANIA

Aktywny Senior
(aktywizacja grupy ludzi w wieku 60 lat i starszych łącząca ćwiczenia umysłowe
i aktywność fizyczną oraz zapobieganie społecznej izolacji jednostek - koszt ok. 34000,00 zł)

Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie
(budowa chodnika od ulicy Kopernika do planowanego p f in za ko ą Podstawową Nr 4
i od końca parkingu do ulic: Kosmonautów, Weteranów a otników

Budowa nowych miejsc parkingowyc na os. Popieł
(budowa 50 nowych miejsc parkingo c wraz z drogą doja o
przy ul. Ks.J. Popiełuszki - koszt ok. 8 000 ł-I---

Budowa Zestawów lnteliaentłrec
solarnego 3 przejść dla .",Q'O::7U

(budowa trzech bezpi
ulica Lubelska - "'V"'L.~

Modernizacja pl
(modernizacja
- koszt do

i przy ulicy ej w Lubartowie
pomiędzy ul. Chmielną i Kasztanową

_"""nl~""no i Zygmunta II Augusta
ulicznego na odcinku od ul. Władysława Łokietka

000 zł)

- "Miasteczko gier" - czyli stoliki do gier w centrum miasta -
ińczyka, piłkarzyki

ch stołów do różnego rodzaju gier - koszt ok. 45 000 zł)

W rytmie miasta
(produkcja wydawnictwa muzycznego lubartowskiej grupy .Roundabouts" pt. "Cykl"
oraz organizacja koncertu w czasie Dni Lubartowa w 2018r. - koszt ok. 50 000 zł)

O XXV Święto Roweru
11. (organizacja 25, jubileuszowego Święta Roweru - koszt ok. 280000 zł)

* Głosować można maksymalnie na trzy projekty, stawiając znak .x" w kratce z lewej strony nazw projektów.
Postawienie znaku "x" przy większej ilości projektów lub niepostawienie znaku .x" w kratce przed nazwą
któregokolwiek z projektów, powoduje nieważność głosu.

Pieczęć Komisji
Wyborczej



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr V1l1743/20 ł 7
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 28 grudnia 20 ł 7r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA
W KONSUL TACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW

ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW LUBARTOWA
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018

PRZEPROWADZONYCH W DNIU 11, 12, 13 STYCZNIA 2018r.
W URZĘDZIE MIASTA LUBARTÓW

Głosowanie odbyło się w dniach: 11, 12, 13 stycznia 2018r. i trwało bez przerwy od godz.
8:00 do godz. 20:00 każdego dnia.

I. ROZLICZENIE KART DO GLOSOWANIA

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone Po wyjęciu kart z urny
Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:

3. Liczba kart wyjętych z urny
4. Liczba kart nieważnych
5. Liczba kart ważnych
6. Liczba głosów nieważnych
7. Liczba głosów ważnych

II. USTALENIE WYNIKÓW GLOSOWANIA

Na poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców Lubartowa w ramach Budżetu
Obywatelskiego oddano następujące liczby głosów ważnych:

I Lp. I Nazwa projektu I Liczba głosów ważDIch

III. UWAGI

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
l.

2.

3.

4.

5.

6.

-------------------- _- -----


