
1.0lr1ZARZĄDZENIE NR VIIII ./2022
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia .8.... września 2022 r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania na projekty zgłoszone w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz wzoru protokołu wyników głosowania

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 § 16 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/20212021 Rady Miasta
Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2021 r. poz. 705)
zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wzór karty do głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców Miasta Lubartów w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2023, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam wzór protokołu wyników głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców Miasta Lubartów
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lubartów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Krzysztof Paśnik



Załącznik nr 1 10łĄ
do Zarządzenia Nr VIII/ ,/2022
Burmistrza Miasta Lubartów

~---- dnia .8....września 2022 r.

Budżet Obywatelski 2023
KARTA DO GŁOSOWAN'IA

10XXIX Święto Roweru
(Organizacja XXIX Święta Roweru
Szacunkowy koszt 179 015 zł)

20Budowa 14 szt. stoisk handlowych
okolicznościowych oraz handlu
(Zakup i montaż 14 szt. drew~an ch
Szacunkowy koszt 176 608,63 zł)

Psistanek tą
(Stworzenie bez'
Szacunkowy ko

* 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 VIII/.1ą_~1./2022
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia .8 ... września 2022 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBARTÓW

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

Głosowanie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów w dniach: 25 i 26 września 2022 r.
i trwało bez przerwy od godz. 900 do godz. 1700 każdego dnia oraz w formie elektronicznej od dnia
25 września 2022 r. od godz. 000 do dnia 26 września 2022 r. do godz. 2359

.

Liczba uprawnionych do głosowania: .
Liczba głosujących niezbędnych do uznania głosowania za ważne: .
Liczba głosujących ogółem: .

I. ROZLICZENIE KART DO GLOSOWANIA w głosowaniu w formie papierowej

Liczba głosujących, którym wydano karty do głosowania: .

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

l. Liczba kart wyjętych z urny
2. Liczba kart nieważnych
3. Liczba kart ważnych
4. Liczba głosów ważnych
5. Liczba głosów nieważnych

II. ROZLICZENIE GLOSOWANIA w formie elektronicznej

III. USTALENIE WYNIKÓW GLOSOWANIA

Na poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców Lubartowa w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2023 oddano następujące liczby głosów ważnych:

Liczba głosów Liczba głosów

Lp. Nazwa projektu ważnych oddanych Suma głosów
w głosowaniu w głosowaniu łącznie

w formie papierowej elektronicznym

IV. UWAGI
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1.
2.
3.
4.
5.


