
UCHWAŁA NR 142/IV/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Lublin, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Wyniki głosowania w BO podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Lublin.”;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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Oświadczenie

Ja, niżej podpisany (-a) proszę o dodanie do listy osób głosujących na projekty Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Lublin 

1. Imię i Nazwisko: ..................................................................................................................................................

2. PESEL lub w przypadku jego braku numer dokumentu tożsamości: ..................................................................

3. Rok urodzenia: .....................................................................................................................................................

4. Płeć:

mężczyzna 

kobieta 

5. Adres zamieszkania (w Lublinie): .......................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych, dostępną 
w punkcie do głosowania oraz na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski. 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Lublin, są zgodne 
z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem (-łam) się z treścią uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta 
Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (z późn. zm.).

Jestem świadomy (-a) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych w Mieście Lublin 
rejestrów, ewidencji lub innych danych.

Data: ............................................ Podpis: ............................................

Załącznik nr 1
do uchwały nr 142/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 r.
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KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

CZĘŚĆ A / Dane osoby głosującej: Głosuję na: 

Projekt mały:

Projekt duży:

Imię i Nazwisko (czytelnie)

adres zamieszkania (czytelnie)

PESEL
lub w przypadku jego braku 
numer dokumentu tożsamości 

Proszę o dopisanie mnie do listy mieszkańców / mieszkanek głosujących na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych, dostępną w punkcie 
do głosowania oraz na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski. 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Lublin, są zgodne 
z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem (-łam) się z treścią uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin 
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (z późn. zm.).

Jestem świadomy (-a) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych w Mieście Lublin 
rejestrów, ewidencji lub innych danych.  

Data Podpis

CZĘŚĆ B / Zgoda opiekuna prawnego (w przypadku osób poniżej 18 roku życia). 
Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

  Imię i Nazwisko (czytelnie)

PESEL

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby. 

Wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin. 

Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych, dostępną w punkcie 
do głosowania oraz na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski. 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Lublin, są zgodne 
z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem (-łam) się z treścią uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin 
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (z późn. zm.).

Jestem świadomy (-a) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych w Mieście Lublin 
rejestrów, ewidencji lub innych danych.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 142/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 r.

Data Podpis
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