UCHWAŁA NR XXXV/223/2017
RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia 10 sierpnia 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. I 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 późn. zm .), po zapoznaniu się
z protokołem powołanej w tym celu Komisji, Rada Gminy Swidwin uchwała, co następuje:
* 1. Postanawia si ę przeprowadzić na wniosek mieszkańców referendum gminne w Gminie Świdwin
w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej.
* 2. 1. Ustała się treść pytania w referendum:Pytanie: .„Czy zgadzasz si ę, by GMO by ło uprawiane ł ub
hodowane w naszej Gminie?"
2. Pod pytaniem umieszczone s ą wyrazy „TAK" i „NIE" poprzedzone kratk ą na postawienie znaku „X"
oznaczaj ącego głos oddany w odpowiedzi na dane pytanie.
* 3 . Na karcie do głosowania w referendum zamieszcza si ę następuj ącą informacj ę dotyczącą przedmiotu
referendum:
„Głosuj ąc za wyrażeniem zgody, stawia si ę znak „X" w kratce obok odpowiedzi „TAK".
Głosuj ąc przeciwko wyrażeniu zgody, stawia si ę znak „X" w kratce obok odpowiedzi „NIE".
Postawienie znaku „X" w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X" w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.".
* 4. Referendum wyznacza si ę na dzień 01 października 2017 r.
* S. Kalendarz czynno ści związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi za łącznik Nr I do niniejszej
uchwały.
* 6. 1. Głosowanie w referendum przeprowadza si ę na kartach koloru białego w formacie A4 drukowanych
jednostronnie na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m 2. według wzoru stanowi ącego załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Nakładka na kart ę do głosowania sporz ądzona w alfabecie Braille"a wykonana jest z papieru
jednostronnie powlekanego o gramaturze 250 g/m 2 w formacie A4 wed ług wzoru stanowi ącego za łącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
* 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz
bezzwłocznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie Gminy Swidwin.
8. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgrtAnna Olejniczak
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Załącznik Nr I do Uchwa ły Nr XXX V/223/2017
Rady Gminy Świdwin
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM
GMINNEGO
zarządzonego na dzień 01 pa ździernika 2017 r.

Data wykonania
czynności
referendalnych
do dnia
23.08.2017 r.

Treść czynności referendalnej
- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie Gminy

Swidwin Uchwały Rady Gminy Swidwin o przeprowadzeniu referendum,
- ogłoszenie Uchwały Rady Gminy Świdwin w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego

do dnia
24.08.2017 r.

- podanie do publicznej wiadomo ści w formie obwieszczenia Wójta Gminy Świdwin
oraz zamieszczenie w BlP informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym
siedzibach komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego i lokalach
dostosowanych do potrzeb wyborców niepe łnosprawnych,
- zgłaszanie do Rady Gminy Świdwin kandydatów na członków Gminnej Komisji do

spraw Referendum w Swidwinie
do dnia
25.08.2017 r.

- powołanie przez Rad ę Gminy Świdwin Gminnej Komisji do spraw Referendum

do dnia
01.09.2017 r.

- zgłaszanie do Gminnej Komisji do spraw Referendum w Świdwinie kandydatów na

do dnia
04.09.2017 r.

- powołanie przez Gminn ą Komisj ę do spraw Referendum w Świdwinie obwodowych

w Swidwinie

członków obwodowych komisji do spraw referendum
komisji do spraw referendum,
- sporządzenie spisów osób uprawnionych do udzia łu w referendum,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Świdwin przez uprawnionych wyborców zamiaru

głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nak ładki na kart ę do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille"a,
- przekazanie przez Wójta Gminy Świdwin wyborcom w stałych obwodach

głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczonego w oddawczych
skrzynkach pocztowych informacji o referendum
do dnia
14.09.2017 r.

- składanie przez uprawnionych wyborców wniosków o sporz ądzenie aktu

do dnia
18.09.2017 r.

- składanie przez wyborców niepe łnosprawnych uprawnionych do udzia łu

do dnia
29.09.2017 r.

.
- zakonczente kampanii referendalnej

dnia
01.10.2017 r.

.
.
- głosowanie od godziny 7.00 do godziny 21.00

pełnomocnictwa do głosowania
w referendum wniosków o dopisaniu ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania
..
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Załącznik Nr 2 do Uchwa ły Nr XXXy/223120 17
Rady Gminy Świdwin
zdnia lO sierpnia 2Ol7r.

Karta formatu A4

KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum gminnym iy Gminie Swidwin
zarz ądzonym przez Rad ę Gminy Świdwin
na dzie ń 1 października 2017 r.

Czy zgadzasz si ę by GMO było uprawiane lub
hodowane w naszej gminie?

F-1

TAK

F1

NIE

INFORMACJA:
Głosuj ąc za wyrażeniem zgody, stawia si ę znak „X" w kratce obok odpowiedzi „TAK".
Głosuj ąc przeciwko wyrażeniu zgody, stawia si ę znak „X" w kratce obok odpowiedzi „NIE".
Postawienie znaku „X" w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI223/20 17
Rady Gminy Świdwin
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Nakładka formatu A4

tu

I ąć

Nakladka na KARTÇ DO GLOSOWANIA
w referendum gminnym w Gminie Świdwin
zarządzonym przez Rad ę Gminy Świdwin
na dzień 1 października 2017 r.
pouy_s:a treść drukowana alfabetem Braille"a

TAK

(opis alfabetem Brajl/e „a)

NIE

(opis alfabetem Brali/e „a)
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UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2017 r. na r ęce Wójta Gminy Świdwin został złożony wniosek grupy inicjatywnej
przeprowadzenia referendum gminnego w Gminie Swidwin.
Uchwałą nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Swidwin z dnia 4 lipca 2017 r. zosta ła powołana Doraźna
Komisja do sprawdzenia, czy wniosek mieszka ńców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada
przepisom ustawy o referendum lokalnym.
W dniu 13 lipca 2017 r. na posiedzeniu komisji wspólnej Przewodnicz ąca Rady zapozna ła radnych z tre ścią
protokołu Doraźnej Komisji.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym organ stanowi ący jednostki samorz ądu
terytorialnego podejmuje uchwa łę w sprawie przeprowadzenia referendum, je żeli wniosek mieszka ńców
spełnia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do rozstrzygni ęć sprzecznych z prawem.
Na podj ęcie uchwały Rada Gminy ma 30 dni od daty z łożenia Wójtowi Gminy wniosku mieszka ńców o
przeprowadzenie referendum (art. 18 ww. ustawy).
Powołana przez Rad ę Gminy Swidwin Doraźna Komisja stwierdzi ła, że wniosek o przeprowadzenie
referendum inicjatorów referendum spe łnia wymogi ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 wrze śnia
2000 r. oraz nie prowadzi do rozstrzygni ęć sprzecznych z prawem.
W zwi ązku z powy ższym w dniu 20 lipca 2017 r. Rada Gminy Swidwin podj ęła uchwałę Nr
XXXIV/2 18/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszka ńców w sprawie
istotnej dla wspólnoty lokalnej.
Uchwała Nr XXXI V/218/2017 zosta ła uchylona na sesji Rady Gminy Swidwin w dniu 10 sierpnia
2017 r. z powodu b łędów proceduralnych.
Biorąc powyższe pod uwag ę podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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