
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW 
O przystąpieniu do konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubartów w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 
 
 

 Na podstawie Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015r. w 
sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych  
w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta (Dz.Urz.Woj.Lubel. 
poz.2435), niniejszym ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2017. 
 
Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie od mieszkańców Miasta Lubartów, którzy 
ukończyli 16 lat, propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego  
na rok 2017. 
 

 
I. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 6 września 2016 r.,  

o godzinie 16.00 w siedzibie Lubartowskiego Ośrodka Kultury przy  
ul. Rynek II/1 
 

II. W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne i nie 
inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy 
Miasto Lubartów. 
 

III. Zasady zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego: 
 

1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być 
zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie Gminy Miasto 
Lubartów, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat. 
 

2. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 25 uprawnionych osób. 
 

3. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów może poprzeć dowolną 
liczbę zgłaszanych projektów. 
 

4. Propozycje projektu składa się na „formularzu zgłaszania projektu” dostępnym  
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lubartów w godzinach pracy urzędu 
tj. od 7.30 do 15.30. Formularz można pobrać także ze strony internetowej: 
www.lubartow.pl z zakładki BUDŻET OBYWATELSKI, a także na spotkaniu 
informacyjnym z mieszkańcami Lubartowa, które odbędzie się w siedzibie LOK  
w dniu 6 września 2016 roku o godzinie 16.00. 

 
5. Wypełnione formularze z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 

2017 należy składać w BOM UM Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, w terminie od 7 
września 2016 r. do 6 października 2016 r.  w godzinach pracy urzędu. 

 
 
 

Burmistrz Miasta Lubartów 
(-) 

Janusz Bodziacki 
 

 

Lubartów,  29.07.2016r.  

http://www.um.lubartow.pl/

