
ĄO~fZARZĄDZENIE NR VIII/ .I2022
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia AJ .. września.2022 r.

w sprawie określenia miejsca i terminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559
z późno zm.) oraz § 13 ust. 1 i § 15 ust. 1 Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/202/2021
Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Lube!'
z 2021 r. poz. 705) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam miejsce i termin głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023:

I) w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10, w dniach:

a) 25 września 2022 r.;

b) 26 września 2022 r.;

- w godzinach od 900 do 1700
;

2) głosowanie w formie elektronicznej od dnia 25 września 2022 r. od godz. 000 do dnia 26 września 2022 r. do
godz. 2359 według zasad określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lubartów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

~Iv
Krzysztof Paśnik



Załącznik do zarządzenia Nr VIII/ ..~l.l2022

Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia ..~. września 2022 r.

ZASADY GLOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO NAD PROJEKTAMI W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBARTÓW 2023

Aby oddać swój głos w głosowaniu poprzez kartę do głosowania w formie elektronicznego formularza
należy:

1) wejść na stronę internetową: www.lubartow.budzet-obywatelski.org ;

2) na głównej stronie kliknąć na hasło "Głosuj online";

3) zapoznać się zasadami głosowania i kliknąć "Rozpocznij głosowanie";

4) dokonać wyboru maksymalnie 3 projektów umieszczonych na karcie do głosowania poprzez zaznaczenie
"Wybierz";

5) uzupełnić swoje dane poprzez podanie numeru PESEL. Ponadto należy potwierdzić Akceptację Polityki
prywatności systemu i Oświadczenie o prawdziwości podanych danych, klikając w kwadraty pod tekstem
(OŚWIADCZENIA), po czym kliknąć "Dalej";

6) podać swój numer telefonu w celu weryfikacji głosu i kliknąć "Wyślij kod" (z jednego numeru telefonu mogą
skorzystać dwie osoby biorące udział w głosowaniu);

7) wpisać otrzymany kod z otrzymanego SMS-a i nacisnąć "Zagłosuj".
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