
Zarządzenie Nr VII/478/2016
Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w konsultacjach społecznych
projektów zgłoszonych przez mieszkańców Lubartowa w ramach
Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 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 2016r., poz. 446 z późn.zm.) oraz § 14 ust.l, 2 i 3 załącznika do
Uchwały Nr XVI1l02/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IX/51115 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie
przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta (Dz.Urzęd.Woj.Lubel. z 2016r.,
poz.2435) zarządzam, co następuje:

§ l

Ustalam wzór karty do głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców Lubartowa
w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Ustalam wzór protokołu z wyników głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców
Lubartowa w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, 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.

iacki



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr VII/478/2016 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 listopada 2016r.
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Budżet Obywatelski 2017
KARTA DO GLOSOWANIA

Aplikacja miejska LeO
( aplikacja na smartfony służąca lepszej integracji lubartowian ze swoim miastem - koszt ok. 127000 zł)

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED
(zakupienie i zamontowanie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED - koszt ok. 11 900 zł)

Budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów
( instalacja nowoczesnych automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów - koszt ok.
310000 zł)

Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej
( budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej przy ul. Batalionó

iczych na imprezy plenerowe, kiermasze
zł)

wni zewnętrznej - koszt ok. 59 000 zł)

rego i Zy unta II Augusta
. ulicznego na długości ok. 300 m - koszt ok. 100000 zł)

Rozegran ~_ł1FtJ[J\1I.- "Miaste zko gier" - czyli stoliki do gier w centrum miasta-
w szachy, bry zyka, piłkarzyki
( zakup i montaż beton h stołów do różnego rodzaju gier - koszt ok. 45 000 zł)

Siłownie plenerowe
(utworzenie 4 siłowni plenerowych przy Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Kasztanowej i Chmielnej,
osiedle 3 Maja, przy ul. Różanej i Słonecznej - koszt ok. 120000 zł)

Upamiętnienie Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej
( usytuowanie w miejscu istnienia w latach 1909-1948 Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej przy
ul. Mickiewicza 6 symbolicznego kamienia z tablicą pamiątkową - koszt ok. 6000 zł)

Wyposażenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Lubartowie

( wyposażenie uniwersytetu w sprzęt komputerowo - multimedialny - koszt ok. 10000 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 któregokolwiek z projektów, powoduje nieważność głosu.

Pieczęć Komisji
Wyborczej



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr VIl/478/20 16
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 28 listopada 20 16r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW

ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW LUBARTOWA
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017
PRZEPROWADZONYCH W DNIU 4, 5, 6 GRUDNIA 2016r.

W URZĘDZIE MIASTA LUBARTÓW

Głosowanie odbyło się w dniach: 4, 5, 6 grudnia 20 16r. i trwało bez przerwy od godz. 8:00 do
godz. 20:00 każdego dnia.

I. ROZLICZENIE KART DO GLOSOWANIA

l. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do glosowania

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 nieważl!ych
5. Liczba kart ważnych
6. Liczba głosów nieważl!i'_ch
7. Liczba głosów ważnych

II. USTALENIE WYNIKÓW GLOSOWANIA

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

I Lp. I Nazwa projektu I Liczba głosów wainych

III. UWAGI

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

l.

2.

3.

4.

5.

6.


