
UCHWAŁA NR IV-32/2019
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9.06.2016r. 
w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego"

Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 i art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 216.119.1)

Rada Miejska w Lęborku
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9.06.2016r. 
w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Podział sumy środków finansowych wymienionych w ust.2 oraz 
ramowe wymagania dla projektów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Kategoria projektu
Zakres wartości 
jednego projektu

w zł

Suma 
środków

na kategorię 
w zł

Wymagana 
minimalna liczba 

podpisów na LIŚCIE 
POPARCIA 

projektu

Wymagana 
minimalna liczba 
głosów oddanych 

na projekt

PROJEKT
– zadanie

nieinwestycyjne
do 10.000 40.000 15 200

MAŁY PROJEKT – 
zadanie inwestycyjne do 40.000 160.000 20 200

DUŻY PROJEKT – 
zadanie inwestycyjne

od 40.001
do 200.000 800.000 30 150

·Zadanie nieinwestycyjne oznacza finansowanie projektów z wyłączeniem robót budowlanych

·Zadanie inwestycyjne oznacza finansowanie projektów wyłącznie na roboty budowlane w rozumieniu 
prawa budowlanego

- ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach tj. do zgłoszenia 
projektu jako wnioskodawca, do udzielenia poparcia zgłoszonemu projektowi i do głosowania na 
projekt są mieszkańcy Gminy Miasto Lębork, którzy w dniu dokonywania danej czynności 
konsultacyjnej mają ukończone 13 lat – z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 niniejszego załącznika.



2) w § 2

- w ust. 2 w Formularzu zgłoszenia projektu klauzulę informacyjną o ochronie danych 
osobowych zastępuje się wyrazami:

"Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 216.119.1) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w Lęborku, ul. 
Armii Krajowej 14,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@um.lebork.pl,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 
27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo 
do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a konsekwencją takiego przetwarzania 
będzie przesyłanie korespondencji dotyczącej Budżetu Obywatelskiego,

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 
niemożliwością uczestnictwa w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez administratora, w związku 
z przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechniane na stronach Urzędu Miejskiego w Lęborku: www.lebork.pl   , 
www.wybierzlebork.pl   , https://lebork.budzet-obywatelski.org oraz portalu społecznościowym 
www.facebook.com/wybierzlebork        oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych 
i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej 
lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję 
zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork 
dotyczące Budżetu Obywatelskiego określone w Uchwale Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej 
w Lęborku z dnia 09.06.2016. z późn. zm.

..............................................................................................

Data i podpis wnioskodawcy”

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Do Formularza Zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć Listę Osób 
Popierających Projekt, zwaną dalej Listą Poparcia zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik „B” do załącznika nr 1 do Uchwały (w ilości 15, 20 lub 30 podpisów, 
odpowiednio do kategorii projektu).”,

- ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

http://www.lebork.pl/
http://www.wybierzlebork.pl/
http://www.facebook.com/wybierzlebork


"w przypadku projektów nieinwestycyjnych tj. projektów z wyłączeniem robót budowlanych 
(festyny, wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe itp.) – do zakończenia realizacji 
projektu"

3) w § 4, dodaje się ustęp 11 „Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania projektu do etapu 
Losowania kolejności na listach.”

4) Załącznik „A” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,

5) Załącznik „B” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały,

6) Załącznik „C” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

7) Załącznik "D" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY

Jarosław Litwin



 

 

 

Załącznik „A” do Załącznika Nr 1 do 

Uchwały 

 

 Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku  

Kampania informacyjna prowadzona 

przez cały okres realizacji Budżetu Obywatelskiego 

od 1 do 31 marca 

każdego roku 

Składanie projektów 

do 10 kwietnia 

każdego roku 

Spotkania dyskusyjne wnioskodawców z mieszkańcami 

do 25 kwietnia 

każdego roku 

Weryfikacja zgłoszonych projektów i składanie poprawek do 

projektów przez wnioskodawców 

do 30 kwietnia 

każdego roku 

Weryfikacja poprawionych projektów przez 

Zespół Weryfikacyjny 

do 10 maja 

każdego roku 

Składanie odwołania od decyzji Zespołu Weryfikacyjnego 

do Komisji Odwoławczej 

do 20 maja 

każdego roku 

Rozpatrywanie złożonych odwołań przez Komisję Odwoławczą 

do 25 maja 

każdego roku 

Losowanie kolejności projektów na listach 

do 31 maja 

każdego roku 

Publikacja listy projektów poddanych pod głosowanie 

od 10 do 24 czerwca 

każdego roku 

Głosowanie mieszkańców na projekty 

do 30 czerwca 

każdego roku 

Ogłoszenie listy projektów do realizacji 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV-32/2019

Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia 1 lutego 2019 r.



Numer strony ………… 

 

 

Załącznik „B” 

Lista osób popierających projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lęborka  

na rok ………………..… 

(*Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na późniejszą zmianę projektu przez wnioskodawcę na 

zasadach określonych w zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto 

Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego) 

Tytuł projektu : 

 

 

 

………………………………………..……………………………….... 
Imię, nazwisko, adres Wnioskodawcy: 

 

 L.p 

 

 Imię i Nazwisko 

 

 Adres zamieszkania 

 

 Podpis* 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

   

Lębork, 

 

Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką sama formę za wyjątkiem oznakowania 

kolejnym numerem strony.      

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV-32/2019

Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia 1 lutego 2019 r.



Numer strony ………… 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@um.lebork.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przesyłanie 

korespondencji dotyczącej Budżetu Obywatelskiego, 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez administratora, w związku z przeprowadzenie konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Niniejsza zgoda obejmuje 

wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechniane na stronach Urzędu Miejskiego w Lęborku: 

www.lebork.pl, www.wybierzlebork.pl, https://lebork.budzet-obywatelski.org oraz portalu społecznościowym 

www.facebook.com/wybierzlebork oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój 

wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr 

osobistych. 

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Miasto Lębork dotyczące Budżetu Obywatelskiego określone w Uchwale Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej 

w Lęborku z dnia 09.06.2016r. z późń. zm. 

 

 

.............................................................................................. 

Data i podpis Wnioskodawcy 

http://www.lebork.pl/
http://www.wybierzlebork.pl/
http://www.facebook.com/wybierzlebork


 

 

 

Załącznik „C” 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem właścicielem lub użytkownikiem wieczystym  terenu 

położonego w ……………….. przy ulicy ……………………………………………………..., 

stanowiącego działkę/działki o numerach ……………………………………………………. 

obręb: …………... oznaczonych w księdze (księgach) wieczystej (wieczystych)KW ……..…. 

……………………………………………. . 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę i udzielam Gminie Miejskiej Lębork prawa do 

korzystania z terenu stanowiącego moją własność, a określonego zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego oświadczenia w postaci mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami do 

korzystania. Jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuję się do umożliwienia korzystania 

z niego przez mieszkańców Lęborka w terminie: 

a) w przypadku projektów nieinwestycyjnych (festyny, wydarzenia kulturalne, edukacyjne, 

sportowe itp.) – do zakończenia realizacji projektu 

b) w przypadku projektów inwestycyjnych (budowa, instalacja, mała architektura itp.) - 

termin nie może być krótszy niż 5 lat od dnia całkowitego zrealizowania projektu. 

Niniejsze oświadczenie będzie wykorzystane do realizacji projektu pod 

nazwą…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok……….. zgodnie z uchwałą Nr…………..…. Rady 

Miejskiej w Lęborku z dnia……………….. . 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 

14, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@um.lebork.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV-32/2019

Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia 1 lutego 2019 r.



4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 

danych, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przesyłanie 

korespondencji dotyczącej Budżetu Obywatelskiego, 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez administratora, w związku z przeprowadzenie konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Niniejsza zgoda 

obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechniane na stronach Urzędu Miejskiego w 

Lęborku: www.lebork.pl, www.wybierzlebork.pl, https://lebork.budzet-obywatelski.org oraz portalu 

społecznościowym www.facebook.com/wybierzlebork oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych 

i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w 

inny sposób moich dóbr osobistych. 

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczące Budżetu Obywatelskiego określone w Uchwale Nr XVIII-

246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.06.2016r. z późń. zm. 

 

 
 

.............................................................................................. 

Data i podpis właściciela 

 

http://www.lebork.pl/
http://www.wybierzlebork.pl/
http://www.facebook.com/wybierzlebork


 

 

 

Załącznik „D” 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany, oświadczam w imieniu właściciela 

NAZWA PODMIOTU: ……..………………………………………………………………….. 

REGON: …………………………………………… 

NIP: ………………………………………………… 

SIEDZIBA: ………..……………………………………………………………………………. 

terenu położonego w Lęborku przy ul. ………………………………………………………....., 

stanowiącego działkę / działki o numerach …………………………………………………….. 

obręb: ……….….. oznaczonych w księdze (księgach) wieczystej (wieczystych)KW ……..…... 

……………………………………………………. . 

że jestem osobą upoważnioną do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele określone w Uchwale Nr ………............. Rady Miejskiej 

w Lęborku z dnia……………….. w/s ………………………………………………….. 

1. Jednocześnie oświadczam, że w imieniu właściciela terenu wyrażam zgodę i udzielam 

Gminie Miejskiej Lębork prawa do korzystania z terenu opisanego wyżej, a określonego 

zgodnie z załącznikiem do niniejszego oświadczenia w postaci mapy zasadniczej z 

zaznaczonymi granicami do korzystania. Jednocześnie oświadczam, iż w imieniu 

właściciela terenu, zobowiązuję się do umożliwienia korzystania z niego przez 

mieszkańców Lęborka w terminie: 

a) w przypadku projektów nieinwestycyjnych (festyny, wydarzenia kulturalne, 

edukacyjne, sportowe itp.) – do zakończenia realizacji projektu 

b) w przypadku projektów inwestycyjnych (budowa, instalacja, mała architektura itp.) – 

termin nie może być krótszy niż 5 lat od dnia całkowitego zrealizowania projektu. 

Niniejsze oświadczenie będzie wykorzystane do realizacji projektu pod 

nazwą…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok……….. zgodnie z uchwałą Nr…………..…. Rady 

Miejskiej w Lęborku z dnia……………….. . 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV-32/2019

Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia 1 lutego 2019 r.



1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 

14, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@um.lebork.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 

danych, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przesyłanie 

korespondencji dotyczącej Budżetu Obywatelskiego, 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez administratora, w związku z przeprowadzenie konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Niniejsza zgoda 

obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechniane na stronach Urzędu Miejskiego w 

Lęborku: www.lebork.pl, www.wybierzlebork.pl, https://lebork.budzet-obywatelski.org oraz portalu 

społecznościowym www.facebook.com/wybierzlebork oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych 

i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w 

inny sposób moich dóbr osobistych. 

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczące Budżetu Obywatelskiego określone w Uchwale Nr XVIII-

246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.06.2016r. z późń. zm. 

 

 
 

.............................................................................................. 

Data i czytelny podpis reprezentanta, zajmowane stanowisko (funkcja) 

http://www.lebork.pl/
http://www.wybierzlebork.pl/
http://www.facebook.com/wybierzlebork



