
PROJEKT
UCHWAŁA NR ……………….

RADY MIEJSKIEJ W LUBARTOWIE
z dnia …………

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych 
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta. 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zmian.) Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza  tryb  i  zasady  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami
Gminy Miasto Lubartów na temat  Budżetu Obywatelskiego jako części wydatków budżetu
miasta.
2. Przedmiotem  konsultacji  będą  projekty  inwestycyjne  i  nieinwestycyjne  zgłoszone  do
realizacji  zgodnie  z  zasadami  i  trybem  przeprowadzenia  konsultacji  w  sprawie  Budżetu
Obywatelskiego, określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2 zwane są dalej konsultacjami w sprawie „Budżetu
Obywatelskiego”.

§ 2
Proponowana kwota  Budżetu  Obywatelskiego  wynosić  będzie  co najmniej  1% dochodów
własnych budżetu Miasta Lubartów

§ 3
Wzór  formularza  zgłoszeniowego  projektów  do  zrealizowania  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



Załącznik nr 1
do uchwały nr

Rady Miasta w Lubartowie
                                                                                                        z dnia

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI 
W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBARTÓW

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1.Konsultacje  społeczne  przeprowadzone  są  w  sprawie  wydzielonej  części  wydatków  
z budżetu Gminy Miasta Lubartów, określanych jako Budżet Obywatelski.
2.  Poprzez  Budżet  Obywatelski  rozumie  się  wydzieloną  część  wydatków budżetu  Miasta
Lubartów na kolejny rok budżetowy,  o wydatkowaniu  której  w sposób wiążący decydują
mieszkańcy Miasta Lubartów.
3. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań
własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
4. Realizacja zadań wybranych w głosowaniu następuje po uchwaleniu budżetu na kolejny
rok budżetowy.

§ 2
1. Środki finansowe na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów na każdy rok
budżetowy określa Burmistrz Miasta Lubartów po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Lubartów.
2. Przyjmuje się, że począwszy od 2016r. środki w ramach Budżetu Obywatelskiego będą
wynosić co najmniej 1% dochodów własnych budżetu Miasta Lubartów, ujętych w uchwale
budżetowej na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego.
3. Informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1 i ich podziale podaje się do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta Lubartów.

§ 3
1.  Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne i nie
inwestycyjne  dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto
Lubartów.
2.  Propozycje  projektów  inwestycyjnych  mogą  być  realizowane  na  terenie  będącym
własnością  Gminy Miasta Lubartów, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie
szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz żłobków w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.
U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235).  
3.  Projekt  zgłaszany  do  realizacji  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  musi  być
ogólnodostępny. 

§ 4
1. Budżet Obywatelski Miasta Lubartów obejmuje następujące etapy:
1) akcja informacyjno-edukacyjna, w tym spotkania z mieszkańcami,
2) składanie przez mieszkańców propozycji projektów do realizacji,
3) weryfikację i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miasta Lubartów,
4) głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów,
5) ogłoszenie projektów wybranych do realizacji,
6) realizację projektów,
7) ogłoszenie sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego w danym roku.



2. Burmistrz Miasta Lubartów określa w drodze zarządzenia harmonogram realizacji działań
objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 obejmuje co najmniej wszystkie etapy określone 
w ust. 1.
4.  Harmonogram  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy
ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów oraz w prasie lokalnej.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów

§ 5
 1.Propozycje  projektów do  zrealizowania  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  mogą  być
zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkałych 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 projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym
załącznik nr 2 do uchwały.
5. Pojedynczy projekt  nie może przekroczyć kwoty określonej w § 2 Regulaminu.
6.  Wnioskodawca  projektu  musi  uzyskać  zgodę  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Miasto
Lubartów zarządzającej terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt. 
7.  Do  zgłoszenia  wniosku  niezbędne  jest  wyrażenie  przez  pomysłodawcę  lub
pomysłodawców  projektu  oraz  osoby  popierające  zgody  na  weryfikację  i  przetwarzanie
danych osobowych.
8. Propozycje projektów zgłasza się przez okres nie krótszy, niż 30 dni.
9. Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego ogłasza Burmistrz Miasta
Lubartów  poprzez  umieszczenie  informacji  na  tablicy  ogłoszeń  i  na  stronie  internetowej
Urzędu Miasta Lubartów oraz w prasie lokalnej.

§ 6
1. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
będzie dostępny na stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta Lubartów.
2. Formularz zostanie uznany za ważny, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola oznaczone
jako obowiązkowe.
3.  Wypełnione  formularze  zgłoszeniowe  projektów  składa  się  w  wyznaczonym  terminie
(decyduje data wpływu) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Lubartów. 

Rozdział 3
Weryfikacja projektów 

§ 7
1.  Wszystkie  zgłoszone  projekty  podlegają  zaopiniowaniu  przez  Zespół  ds.  opiniowania
projektów pod kątem możliwości realizacji projektów, biorąc pod uwagę ich stan formalno-
prawny, szacunkowy koszt oraz termin realizacji.
2.  Zespół  ds.  opiniowania  projektów jest  powoływany przez  Burmistrza  Miasta  w drodze
zarządzenia. 
3.  Burmistrz  Miasta  przekazuje  wszystkie  zaopiniowane  projekty  zgłoszone  przez
mieszkańców Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów.
4. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu
lub dopuszczeniu zgłoszonego projektu pod głosowanie mieszkańców. 



5. W okresie zgłaszania projektów oraz ich opiniowania Zespół ds. opiniowania projektów
oraz Komisja Budżetowa konsultują projekty z zainteresowanymi Wnioskodawcami.
6.  Komisja  Budżetowa  i  Inicjatyw  Gospodarczych  przekazuje  Burmistrzowi  Miasta
ostateczną listę projektów, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców oraz listę
projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.
7. Listy projektów. O których mowa w ust. 6 podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie  informacji  na  tablicy  ogłoszeń  i  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta
Lubartów.
 

Rozdział 4
Wybór projektów do realizacji 

§ 8
O terminie i sposobie prowadzenia konsultacji mieszkańcy Gminy Miasto Lubartów zostaną
powiadomieni poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Lubartów i prasę lokalną.

§ 9
1. Projekty będą oceniane w głosowaniu powszechnym.
2. Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji  Budżetu Obywatelskiego ma każdy
mieszkaniec  Gminy  Miasto  Lubartów  stale  zamieszkały  na  jej  terenie,  który  w  dniu
rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat.

§ 10
1. Miejsce i termin głosowania określi Burmistrz Miasta Lubartów w drodze Zarządzenia,  
o którym mowa w §4 niniejszego regulaminu. 
2.  O  miejscu,  terminie  i  sposobie  głosowania  mieszkańcy  Miasta  Lubartów  zostaną
poinformowani  poprzez  wywieszenie  informacji  na  tablicach  ogłoszeń,  na  stronie
internetowej  Urzędu  Miasta  oraz  w  prasie  lokalnej  co  najmniej  14  dni  przed  dniem
głosowania. Informacja powinna zawierać listę projektów pozytywnie zaopiniowanych przez
Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów.

§ 11
1.  Głosowanie  zostanie  przeprowadzone  w  wyznaczonych  punktach,  gdzie  będzie  można
wypełnić i złożyć kartę. Głosowanie może odbywać się również w formie elektronicznej.
2. Głosowanie powinno trwać co najmniej 1 dzień, 12 godzin bez przerwy.
2.  Upoważnia  się  Burmistrza  Miasta  Lubartów  do  określenia  lokalizacji  punktów
do głosowania.
3. Pełny opis projektów dostępny będzie na stronie internetowej  Urzędu Miasta Lubartów
oraz w punktach do głosowania.

§ 12
1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania pieczę sprawuje Komisja Wyborcza powołana
przez Burmistrza Miasta w drodze Zarządzenia.
2. Oddanie głosu przez mieszkańca następuje poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny
właściwej dla miejsca zamieszkania głosującego, po uprzednim przedstawieniu dokumentu
umożliwiającego sprawdzenie jego tożsamości.
3.  Do  obowiązków  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  należy  zabezpieczenie  urny  
do  głosowania,  sprawowanie  pieczy  nad  prawidłowym  przebiegiem  głosowania  oraz
prawidłowe udokumentowanie jego przebiegu.
 

§ 13

1. Kartę do głosowania opracowuje Burmistrz Miasta.



2. Na karcie zamieszcza się tytuły projektów zaopiniowanych pozytywnie wraz z krótkim
opisem każdego projektu, określeniem szacunkowego kosztu realizacji oraz informacją, jak
prawidłowo oddać głos.
3. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustala się alfabetycznie.
4. Odpowiednią liczbę kart do głosowania oraz spis wyborców zapewnia Burmistrz Miasta
Lubartów.
5. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na
karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie 3 projekty.
6.  Głos  jest  nieważny,  gdy  głosujący  nie  zaznaczy  żadnego  lub  zaznaczy  więcej,  niż  3
projekty.
7. Każdy uprawniony do głosowania może wrzucić tylko jedną kartę do głosowania.

§ 14

1. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów przez
mieszkańców na każdy z projektów.
2. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów,
aż  do  wyczerpania  kwoty  przeznaczonej  na  Budżet  Obywatelski  w  danym  roku
kalendarzowym.
3. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście
zadecyduje publiczne losowanie.
4. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej zakwalifikowanych do realizacji  projektów
pozostaje ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie
ten projekt, który uzyska największe poparcie.
5. Niewykorzystane środki finansowe na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku
pozostają w budżecie Miasta.
6. Wyniki głosowania i wynik konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta
oraz w prasie lokalnej.

Rozdział 5
Ujęcie projektów Budżetu Obywatelskiego w budżecie Gminy Miasto Lubartów na dany

rok kalendarzowy

§ 15
1.  Wybrane  w głosowaniu  przez  mieszkańców projekty,  o  których  mowa  w §  14  ust.  2
przekazuje się Burmistrzowi Miasta.
2. Burmistrz Miasta postanawia o realizacji projektów określonych w ust. 1 i zapisaniu ich 
w projekcie budżetu na dany rok kalendarzowy.

Rozdział 6
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego.

§ 16

1.  Burmistrz  Miasta  Lubartów  w  uzgodnieniu  z  Komisją  Budżetową  i  Inicjatyw
Gospodarczych  przedstawia  mieszkańcom  Miasta  Lubartów  sprawozdanie  z  realizacji
Budżetu Obywatelskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do końca I kwartału roku
następnego.
2. Sprawozdanie przedstawia się na sesji Rady Miasta Lubartów oraz publikuje na stronie
internetowej Urzędu Miasta i w prasie lokalnej.



Załącznik nr 2
do uchwały nr

Rady Miasta Lubartów
                                                                                                                     z dnia

Formularz zgłoszeniowy projektów
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Nazwa projektu:
Lokalizacja projektu:

 (adres, nr działki)

Podstawowe dane zgłaszającego projekt:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
PESEL:

Nr telefonu: e-mail:
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania,  które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci 
projektu itp.)

Uzasadnienie  projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp .)

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy 
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic 
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. ………………………….
2. ………………………….

Oświadczenia
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., 
Nr 101 z późn, zmian). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Lubartów.
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym. 

Data i podpis zgłaszającego projekt:



Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierających projekt
Wpisując  się  na  listę  wyrażam  równocześnie  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
na …. rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że
mam prawo kontroli  przetwarzania danych, które mnie dotyczą,  prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Lubartów z siedzibą w Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.


