
Zarządzenie Nr VII/246/2016
Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w konsultacjach społecznych
projektów zgłoszonych przez mieszkańców Lubartowa w ramach
Budżetu Obywatelskiego 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 (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.) oraz § 12 ust.1 i 3 i§ 13 ust.1, 2 i 3
załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/51115 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta (Dz.Urzęd.Woj.Lubel.
z 20 15r., poz.2660) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§2

Ustalam wzór protokołu z wyników głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców
Lubartowa w ramach Budżetu Obywatelskiego, 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 l do Zarządzenia Nr VII/246/2016 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 5 lutego 2016r.

1. D
Budżet Obywatelski

KARTA DO GLOSOWANIA
Budowa placu zabaw na działce nr 83/17 przy ul. Łokietka
(budowa placu z montażem urządzeń do zabawy dla dzieci - szacunkowy koszt 200000 zł)

Budowa systemu monitoringu wizyjnego - etap I
(wykonanie dokumentacji technicznej, stacji operatora i rejestracji, instalacja kamer Fuli HD,
oprogramowanie - szacunkowy koszt 360 000 zł)

L' Art Festival
(organizacja festiwalu sztuki w okresie wakacyjnym, warsztaty artystyczne, pokazy filmów, koncert y-
szacunkowy koszt 60 000 zł)

Modernizacja placu zabaw przy ul. Chmielnej
(odnowienie i modernizacja placu zabaw, urządzenie siłowni

Oświetlenie ulic Stefana Batorego,
(budowa linii kablowej oświetlenia uli

Promocja miasta Lubartowa przez
(aktywność artystyczna mieszkańców, ko
szacunkowy koszt 59 000 zł)

Przebudowa fontanny przy uIj Ryne
(przebudowa istniejącej fonta p ul.
150000 zł)

i centrum miasta - szacunkowy koszt

2. D

(nawierzchnia z ko
400000 zł)

ów do posesji, budowa krawężnika - szacunkowy koszt

3. D

rodzaju gier (szachy, warcaby, brydż, piłkarzyki, szachy

ie kobiet) w rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych, w zakresie zarządzania
woju osobistego i aktywności kobiet - szacunkowy koszt 53450 zł)

chni ulicy bocznej do ul. W. Śliwiny na wysokości dawnej filii SPl
i na powierzchni ok. 350 m2

- szacunkowy koszt 25 000 zł)

Utworzenie małego placu zabaw na osiedlu Kopernika
(zakup i montaż urządzeń do zabawy - szacunkowy koszt 80 000 zł lub 160 000 zł przy zakupie działki)

Wiata grillowa nad Wieprzem
(budowa zadaszonego miejsca przy "Plaży Żydowskiej" dostępnego dla mieszkańców - szacunkowy koszt
65000 zł)

Wykonanie zjazdów i dojść do posesji przy ul. Północnej
(szacunkowy koszt projektu - 150 000 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
któregokolwiekz projektów, powoduje nieważność głosu.

Pieczęć Komisji
Wyborczej

4. D
5. D
6. D
7. D
8. D
9. D
10.

11. D
12. D
13. D
14. D



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr VII/246/2016
Bw-mistrza Miasta Lubartów
z dnia 5 lutego 20 16r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW

ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW LUBARTOWA
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PRZEPROWADZONYCH W DNIU 11 lutego 2016r.
W URZĘDZIE MIASTA LUBARTÓW

Głosowanie odbyło się w dniu 11 lutego 20l6r. Rozpoczęło się o godz. 8:00 i trwało bez
przerwy do godz. 20:00.

I. ROZLICZENIE KART DO GLOSOWANIA

l. 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 glosów ważnych

III. UWAGI

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

l.

2.

3.

4.

5.

6.


