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BURMISTRZA MIASTA T,UNANTOW

z dnia..i6. ,i..pni a2o2l r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do glosowania na projekty zgloszone w ramach Budietu Obywatelskiego
2022 orruwzoru protokolu z wynik6w glosowania

Na podstawie art.30 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.22021r. poz.1372)
oraz $ 16ust. 1,2i3 Regulaminu zasad itrybu przeprowadzania konsultacji spolecznych wsprawie Bud2etu

Obywatelskiego Miasta Lubart6w stanowi4cego zalqcznik do uchwaly Nr XXVII/20212021Rady Miasta Lubart6w
z dnia 29 stycznia 2021 r, w sprawie Budzetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj . Lubel. z 2021 r. poz. 705) zarzqdzam

co nastgpuje:

$ 1. Ustalam wz6r kafi do glosowania na projekty zgloszone przez mieszkaric6w Miasta Lubart6w w ramach

Bud2etu Obywatelskiego 2022, stanowi4cy zal4cznik nr I do zaru4dzenia.

$ 2. Ustalam wz6r protokolu z wynik6w glosowania na projekty zgloszone przez mieszkaric6w Miasta
Lubart6w w ramach Bud2etu Obywatelskiego 2022, stanowi4cy zalqcznik nr 2 do zarz1dzenia.

$ 3. Wykonanie zarz1dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lubart6w.

$ 4. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
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Zalacznik nr 1

;;;;;r;;;",ia Nr vnr/. tll.rzozt
Burmistrza Miasta Lubartdw
z dnia ..l.6... sierprria 2021 r.

KARTA DO GT-OSOWANIA

I koncert "Open Rap Festival2022" w Lubartowie
(Organizacja festiwalu, w kt6rym we2mie udzial5 gwiazd
Szacunkowy koszt 200 000 zl)

Budowa 20 szt. drewnianych stoisk
(Zakup i montaZ 20 szt. drewnianych
Szacunkowy koszt 130 495,20 zl)

LubartowskiSkatepark
(Budowa Skateparku dla dzieci i m
Szacunkowy koszt 203 278 zl)

Uniwersalna Mobilna Scena
(Zakup i monta2 uniwersaln
Szacunkowy koszt 58 425

Utwardzenie terenu w Lubartowie
(Utwardzenie x16m)
przed cmentarzem przy ul. Gazowej. Szacunkowy koszt 195 976 zl)

komunikacji miejskiej
rjqcego pilota2owq

koszt I 90 650 zl)

n Glosowac mo2na maksymalnie na lrzy projekty, stawiajqc znak ,,x" w kratce z lewej strony nazw projekt6w.
Postawienie znaku ,,x" przy wiqkszej ilo$ci projektow lub niepostawienie znaku ,,x" w kratce przed nazwq
ktoregokolwiek z projektow, powoduje niewa2no6c glosu.

Pieczgd Komisji
\Afuborczej

(Zakup Sredniej

tli, i.jlzy Szkole Podstawowtrr irr 3 w Lubari,.',rie.



Zalqczniknr 2
do iarzqdzenia Nr vIIY. l* /202 I
Burmistrza Miasta Lubart6w
z dnial6. sierpnia 2021 r.

PROTOKOI, WYNIToW GT,OSOWANIA
W KONSULTACJACH SPOI,ECZNYCH PROJEKToW

ZGT,OSZONYCH PR(ZEZ MIE SZKANC6W L UBARTOWA
W RAMACH BUDZETU OBYWATELSI<IEGO 2022

Glosowanie odbylo sig w siedzibie Urzgdu Miasta Lubart6w w dniach: 26 i 27 wrze6nia 2021 r.
itrwalo bezprzerwy od godz.900 do godz. lT00kahdego dniaoraz w formie elektronicznej od dnia
26 wrze{inia2)2l r. od godz. 000 do dnia27 wrzesnia 2021 r. do godz.23se .

Liczba uprawnionych do glosowania
Liczba glosuj4cych niezbgdnych do uznania gtosowania zawaLne.
Liczba glosuj 4cych og6lem.

I. ROZLICZENIE KART DO GLOSOWANIAw glosowaniu w formie papierowej

Liczba glosuj4cych, kt6rym wydano karty do glosowania

Komisja stwierdzila, 2e pieczgcie na urnie pozostaly nienaruszone. Po wyjgciu kart z umy Komisja
ustalila na ich podstawie nastgpuj4ce wyniki glosowania:

II. ROZLICZENIE GLOSOWANIA w formie elektronicznej

1 Liczba slosuiacvch elektronicznie
2. Liczba oddanych glos6w w glosowaniu elektronicznym

III. USTALENIE WYNIK6W GLOSOWANIA

Na poszczeg6lne projekty zgloszone przez mieszkaric6w Lubartowa w ramach Bud2etu
Obywatelskiego oddano nastgpuj4ce liczby glos6w wailnych:

IV. UWAGI

1 Liczba kart wyietych z urny
2. Liczba kart niewaZnych
J. Liczba kart waznych
4. Liczba glos6w waZnych
5, Liczba slos6w niewaznych

Lp. Nazwa projektu Liczba glos6w
wainych w glosowaniu
w formie papierowei

Liczba oddanych
glos6w w glosowaniu
elektronicznym

Suma glos6w
l4cznie

Przy sporz1dzeniu protokolu obecni byli czlonkowie Komisji:
1.

2.

3.

4.

5.


