UCHWALA NR XXXV/221/2017
RADY GMINY ŚWIDWIN

zdnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwa ły Nr XXXIV1218/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszka ńców w sprawie istotnej dla
wspólnoty lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm .) oraz art. 2 ust. I pkt 3, art. 4, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. I i 2, art. 17 ust. I ustawy z dnia
15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z pó źn. zm .) Rada Gminy Swidwin
uchwala, co następuje:
1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/2 18/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszka ńców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej.
* 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę dowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz
bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy Swidwin i na tablicy og łoszeń Urzędu Gminy Swidwin.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE
Procedura referendum gminnego zosta ła wszczęta uchwałą Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Świdwin z
dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszka ńców w
sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej.
Następnie uchwała została przesłana do Zachodniopomorskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Szczecinie
celem ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Zachodniopomorskiego (zgodnie z art. 19 ust. I
ustawy z dnia 15 wrze śnia 2000 r. o referendum lokalnym uchwa ła w sprawie przeprowadzenia referendum
na wniosek mieszka ńców podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym).
W dniu 28 lipca 2017 r. uchwa ła Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Swidwin z dnia 20 lipca 2017
r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (poz. 3315).
Referendum lokalne przeprowadza si ę w dzień wolny od pracy najpóźniej w 50-tym dniu od dnia
opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urz ędowym (art. 21 ustawy o referendum lokalnym).
Zgodnie z podj ętą uchwałą Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Swidwin z dnia 20 lipca 2017r.
referendum zosta ło wyznaczone na dzie ń 01 października 2017 r., a więc termin 50-ciu dni nie został
dotrzymany.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały uchylaj ącej jest uzasadnione.
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