
Zarządzenie Nr VIII/~,f2020
Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia J.&. sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w konsultacjach społecznych
projektów zgłoszonych przez mieszkańców Lubartowa w ramach
Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz wzoru protokołu z wyników
głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 1, 2 i 3 załącznika do uchwały
Nr XVI/1 0212016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/51115 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na
terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu miasta (Dz. Urz. Woj. Lube!' z 2016 r. poz. 2435) zmienionego uchwałą
Nr XIV/107/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IX/51115 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwałą
Nr XVI/102/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia
na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu miasta (Dz. Urz. Woj. Lube!' z 2019 r. poz. 6859) oraz
uchwałą Nr XIX/157/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IX/51115 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej
uchwałą Nr XVI/I02/2016 z dnia 17 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XIV/107/2019 z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta
(Dz. Urz. Woj. Lube!' z 2020 r. poz. 2581) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam wzór karty do głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców Lubartowa
w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, 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 2020, stanowiący załącznik nr 2 do
zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

B~Z
Krzysztof Paśnik
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Budżet Obywatelski 2020
KARTA DO GŁOSOWANIA

Załącznik nr 1 415
do Zarządzenia Nr VIII/ .I2020
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia .-L..'I. .. sierpnia 2020 r.

I OPEN RAP FESTIVAL LUBARTÓW
(Organizacja festiwalu, w którym weżmie udział 5 gwiazd polskiej sceny RAP.
Szacunkowy koszt 200 000 zł)

XXVII Święto Roweru
(Organizacja XXVII edycji Święta Roweru.
Szacunkowy koszt 160 000 zł)

Boisko terenowe do pi/ki nożnej o nawierzchni trawiastej owym. 50 x 24 m na os. Kopernika w Lubartowie,
budowa nowego placu zabaw na os. Popiełuszki oraz montaż 1 szt. progu zwalniającego na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie
(Budowa boiska o nawierzchni trawiastej oraz placu zabaw wraz z montażem zabawek. Montaż jednego progu zwalniającego wyposażonego
w elementy odblaskowe. Szacunkowy koszt 205 500 zl)

Budowa 20 szt. drewnianych stoisk handlowych na placu przed Ratuszem
(Zakup i montaż 20 szt. drewnianych stoisk handlowych z możliwością ich <:K".n".nI"

Szacunkowy koszt 126 000 zł)

Budowa nowego placu zabaw na os. Powstańców Warszawy w Lu
(Budowa nowego placu zabaw wraz z montażem zabaw k dla dzieci i mlodzieży.
Szacunkowy koszt 227 000 zł)

Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os.
(Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na świeży
Szacunkowy koszt 390 000 zł)

Budowa oświetlenia drogowego (ul. Stefana Bator
(Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego przy ul
Szacunkowy koszt 70 000 zł)

gry.

ej E 2020 r. Po $ a GOLA!
Europy 2020 r. w piłce nożnej na placu przed Ratuszem.

Psistanek
(Stworzenie bezpiecz
Szacunkowy koszt 140 00

ni dla psów i ich właścicieli przy ul. Łąkowej.

Remont ul. Ogrodowej w Lubartowie
(Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej.
Szacunkowy koszt 400 000 zł)

Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkołe Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie
(Remont Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie.
Szacunkowy koszt 146 370 zł)

Szafki dla uczniów w szkole - zdrowszy kręgosłup naszych dzieci!
(Zakup szafek na podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.
Szacunkowy koszt 91 456 zl)

* 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 VJlIl~{;2020
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia.2.lt sierpnia 2020 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW

ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW LUBARTOWA
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020

Głosowanie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów w dniach: 20, 21, 22 września 2020 r.
i trwało bez przerwy od godz. 800 do godz. 20°0 każdego dnia oraz w formie elektronicznej od dnia 20
września 2020 r. od godz. 800 do dnia 22 września 2020 r. do godz. 2000.
Liczba uprawnionych do głosowania .

I. ROZLICZENIE KART DO GLOSOWANIA w formie papierowej

Liczba głosujących, 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:

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

II. ROZLICZENIE GLOSOWANIA w formie elektronicznej

m

III. USTALENIE WYNIKÓW GLOSOWANIA

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

Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba oddanych Suma głosów
w głosowaniu w formie głosów w głosowaniu łącznie
papierowej elektron icznym

IV. UWAGI

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

I.

2.
3.
4.
5.
6.


