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BI]RMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
r

zdniap. sieľpnia Ż02l r.

w spľawie okľeślenia miejsca i terminu głosowanĺa w ľamach Budżetu obywatelskĺego 20ŻŻ

Na podstawie aľt. 30 ust' l ustawy z dnia 8 maľca 1990 ľ. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2021 r' poz. 1372)
oľaz Ş 13ust' l iŞ 15ust. 1 Regulaminu zasad itrybu pľzepľowadzania konsultacji społecznych wspľawie
Budżetu obywatelskiego Miasta Lubaľtów stanowiącego załącznik do uchwĄ Nr XXVII/20ŻlŻ02l Rady Miasta
Lubaľtów zdnia29 sţcznia202| r' w spľawie Budżetu obywatelskiego (Dz' Uľz. Woj' Lubel' z2021 r. poz'705)
zarządzam, co następuj e :

Ş 1. określam miejsce i termin głosowania w ľamach Budżetu obywatelskiego 2022:

1) w siedzibie Urzędu Miasta Lubaľtów, ul. Jana Pawła II lŻ, sa|a nľ l0, w dniach:

a)Ż6 września?l2l r.;

b)27 wrześniaŻD2l r.

- w godzinach od 9oo do lToo;

2)głosowanie wformie elektľonicznej od dnia Ż6września2)2|ľ. od godz. 0000 do dnia27 września ŻO2lr. do
godz.Ż359 wedfug zasad okľeślonych w załączniku do niniejszego zarządzęnia.

$ 2. Wykonanie zarządzenia powieľzam Sekretaľzowi Miasta Lubartów.

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistľz MiasJa

fuftńe
Krzysztof Paśnik



Załącznik do zarządzenia Nr VIII

Buľmistrza Miasta Lubartów

zdnia.6. sieľpnia 202l r

zAsADY GŁosowANIA ELEKTRoNICZNEGo NAD PRoJEKTAMI w RAMACH
BUDżETU oBYWATELSKIEGo MIASTA LUBARToW 202Ż

Aby oddaó swój głos w głosowaniu popľzez kaľtę do głosowania w formie elektronicznego formularza
naleĘ

l ) wej śó na stronę internetową: www. lubaľtow.budzet-obywatelski.org ;

2) na głównej stronie kliknąé na hasło ,,Głosuj online'';

3) zapoznaé się zasadami głosowania i kliknąó ,,Rozpocznţ głosowanie'';

4) dokonaó wyboľu maksymalnie 3 projektów umieszczonych na karcie do głosowania poprzez zaznaczenię
,,Wybierz";

5) uzupełnió swoje dane popţzez podanie numeru PESEL. Ponadto naleĘ potwieľdzió Akceptację Poliţki
prywatności systemu i oświadczenie o prawdziwości podanych danych, klikając w kwadľaţ pod tekstem
(OSWIADCZENIA)' po czym kliknąó,,Dalej'';

6) podaó swój numer telefonu w celu weryfikacji głosu ikliknąć,,Wyślij kod'' (z jednego numeru telefonu mogą
skoľzystaó dwie osoby bioľące udział w głosowaniu);

7) wpisaó ofizymany kod z otrzymanego SMS-a i nacisnąé ,,Zaýosuj".
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