
Projekt

z dnia  10 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie przyłączenia 
części gminy Rzekuń (części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Ławy, Goworki) do miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 4c, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 i 2, art. 17 ust.1, art. 18, art. 19 ust. 1, 
art. 21 ustawy z dnia  15 września  2000 r.o referendum  lokalnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 400), po zapoznaniu 
się z opinią, powołanej w tym celu Komisji, Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić na terenie gminy Rzekuń na wniosek mieszkańców referendum gminne 
w sprawie przyłączenia części gminy Rzekuń (części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Ławy, Goworki) do 
miasta Ostrołęki.

§ 2. Ustala się następującą treść pytania referendum:  "Czy jest Pan/Pani za włączeniem do Miasta 
Ostrołęki części obszaru Gminy Rzekuń, w tym:

1) części sołectwa Nowa Wieś Wschodnia,

2) części sołectwa Goworki,

3) części sołectwa Ławy?  o których mowa w uchwale NR 245/XXXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 
19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany granic Miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenia konsultacji 
i Zarządzeniu NR 413/2016 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrołęki w przedmiocie zmiany granic Miasta 
Ostrołęki".

§ 3. Termin przeprowadzenia referendum ustala się na dzień 19 marca 2017 r.

§ 4. 1. 1.Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania koloru białego                               
w formacie A4, zadrukowanych jednostronnie.

2. Wzór karty do głosowania zawierający jej treść określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a określa załącznik nr 2 do 
uchwały.

§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik nr 3                    
do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz podlega bezzwłocznemu wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.   

 

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Rzekuń

z dnia 13 lutego 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Rzekuń

z dnia 13 lutego 2017 r.
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    Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w
sprawie przyłączenia części gminy Rzekuń (części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia,

Ławy, Goworki) do miasta Ostrołęki

Termin wykonania
czynności referendalnej*

Treść czynności referendalnej

do 15 lutego 2017 r.

-  ogłoszenie  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego  oraz  podanie  do  publicznej  wiadomości
mieszkańców  poprzez  rozplakatowanie  na  terenie  gminy  Rzekuń
Uchwały  Rady  Gminy  Rzekuń  o  przeprowadzeniu  referendum
gminnego z  inicjatywy mieszkańców w sprawie przyłączenia części
gminy  Rzekuń  (części  sołectw:  Nowa  Wieś  Wschodnia,  Ławy,
Goworki) do miasta Ostrołęki;

do 17 lutego 2017 r.

-  podanie  do  wiadomości  mieszkańców,  poprzez  rozplakatowanie,
obwieszczenia  Wójta  Gminy  Rzekuń  o  numerach  i  granicach
obwodów  głosowania,  wyznaczonych  siedzibach  obwodowych
komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej
do  głosowania  korespondencyjnego  i  o  lokalach  komisji
obwodowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

-  zgłaszanie  Radzie  Gminy  Rzekuń  kandydatów  na  członków
Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Rzekuniu;

do 22 lutego 2017 r.
-  zgłaszanie  do  Wójta  Gminy  Rzekuń  kandydatów  na  członków
obwodowych komisji do spraw referendum;
- powołanie przez Radę Gminy Rzekuń Gminnej Komisji do Spraw
Referendum w Rzekuniu;

do 26 lutego 2017 r.

-  powołanie  przez  Gminną  Komisję  do  Spraw  Referendum
w Rzekuniu obwodowych komisji do spraw referendum;

-  sporządzenie  w  Urzędzie  Gminy  w  Rzekuniu  spisu  osób
uprawnionych do udziału w referendum;

-  zgłaszanie  Wójtowi  Gminy Rzekuń  przez  osoby uprawnione  do
udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,  w
tym ewentualnie zamiar głosowania przy pomocy nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a;

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Rzekuń

z dnia 13 lutego 2017 r.
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do 10 marca 2017 r. - składanie wniosków do Wójta Gminy Rzekuń o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania;

do 14 marca 2017 r.
-  składanie  przez  osoby  uprawnione  do  udziału  w  referendum
wniosków o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania;

17 marca 2017r. 
o godz. 2400

- zakończenie kampanii referendalnej;

17 marca 2017 r. -  przekazanie  przewodniczącym  obwodowych  komisji  do  spraw
referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;

19 marca 2017 r. 

godz. od 700 do 2100

- głosowanie.

*Uwaga: 
Zgodnie  z  art.  9  §  2  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,
poz.  112  z  późn.  zm.)  w  związku  z  art.  1 ust. 2  ustawy  z  dnia  15  września  2000  r.
o referendum  lokalnym  (j.t.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  400),  jeżeli  koniec  terminu  wykonania
czynności  referendalnej  przypada  na  sobotę  albo  na  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy,  termin
upływa  pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 
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