
 
UCHWAŁA NR 205/XXXIV/2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 7 lutego 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 
 

 Na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 3, art. 4, art. 9 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego  włączenia 

miasta Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy.  

 

 § 2. 1. Ustala się następującą treść pytania referendum: 

„Czy jest Pan/Pani za dołączeniem Miasta Podkowa Leśna do Miasta Stołecznego 

Warszawy?”  

2. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”. 

 

§ 3. Referendum odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. 

 

§ 4. 1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór nakładki na  kartę do głosowania sporządzony w alfabecie Braille’a stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz bezzwłocznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.  

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
  

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 205/XXXIV/2017 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 7 lutego 2017 r. 

 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM 
REFERENDUM GMINNEGO 

zarządzonego na dzień 2 kwietnia 2017 r. 

 

Data wykonania 
czynności 

referendalnych*) 

Treść czynności referendalnej 

do dnia  

3 marca 2017 r. 

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 

Burmistrza Miasta  Podkowa Leśna oraz zamieszczenie w BIP-e 

informacji o numerach i granicach obwodów glosowania oraz o 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, 

w tym siedzibach komisji właściwych dla głosowania 

korespondencyjnego i lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych; 

 

- zgłaszanie do Rady Miasta Podkowa Leśna kandydatów na członków 

Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej; 

do dnia  

8 marca 2017 r. 

- powołanie przez Radę Miasta Podkowa Leśna Miejskiej Komisji do 

spraw Referendum w Podkowie Leśnej; 

do dnia  

10 marca 2017 r. 
- zgłaszanie do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie 

Leśnej kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw 

referendum; 

do dnia  

12 marca 2017 r. 
- powołanie przez Miejską Komisję do spraw Referendum w 

Podkowie Leśnej obwodowych komisji do spraw referendum; 

 

- sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum; 

 

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna przez 

uprawnionych wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego, w 

tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w 

alfabecie Braille’a; 

 

- przekazanie przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wyborcom w 

stałych obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego 

umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych informacji o 

referendum; 

do dnia  

24 marca 2017 r. 
- składanie przez uprawnionych wyborców wniosków o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosowania; 



do dnia  

30 marca 2017 r. 
- składanie przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do 

udziału w referendum wniosków o dopisaniu ich do spisu w wybranym 

przez siebie obwodzie głosowania; 

w dniu  

31 marca 2017 r.  

o godzinie 24.00 

- zakończenie kampanii referendalnej; 

w dniu  

1 kwietnia 2017 r. 
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw 

referendum spisów wyborców uprawnionych do udziału w 

referendum; 

w dniu 

2 kwietnia 2017 r. 

- głosowanie od godziny 7.00 do godziny 21.00 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

*)  Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie 

wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po 

tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania 
sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów. 

 

 



Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr 205/XXXIV/2017 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 7 lutego 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

      w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 2 kwietnia 2017 r. 

 
 
Czy jest Pan/Pani za dołączeniem Miasta Podkowa Leśna 
do Miasta Stołecznego Warszawy? 

 

           

                               TAK 

  

           

     NIE  

 

 
INFORMACJA:  

Głosując za, stawia się znak „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK”. 
Głosując przeciwko, stawia się znak „X” w kratce obok odpowiedzi „NIE”. 
Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Karta formatu A5 

A – 58 mm    D – 6 mm 

B – 40 mm    E – 22 mm 

C – 8 mm    F – 35 mm 

 

 – 6 mm x 6 mm mierzone po zewnętrznej krawędzi kratki, grubość linii 1 pkt 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

miejsce na 

pieczęć 

obwodowej 

komisji do 

spraw  

referendum 

pieczęć  

Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

E 45o 

A 

B 

C 

D 

F 
F 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 

 

Poselska ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2017 roku 

zaproponowana przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zakłada utworzenie 

metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego z osobowością prawną działającą na 

zasadach powiatu składającego się z miasta stołecznego Warszawy oraz 32 „dołączonych” 

gmin ościennych. Projekt tej ustawy został wniesiony w trybie, który nie przewiduje konsultacji 

społecznych z mieszkańcami oraz bez zasięgnięcia merytorycznych opinii przedstawicieli 

samorządów reprezentujących te gminy. Kuriozalne wydaje się założenie bezpośredniego 

wyboru starosty tego „megapowiatu” przez wszystkich mieszkańców przyszłej metropolii, 

który równocześnie będzie burmistrzem miasta Warszawa i prezydentem metropolii.  

Ustawa ta budzi spore emocje i niepokoje, ponieważ w swoim założeniu jest  

niedoprecyzowana. Nie odnosi się do majątku dołączonych gmin, finansów nowej jednostki 

samorządu terytorialnego. Co więcej, posiada wiele niejasnych zapisów dotyczących samego 

sposobu legislacji, będących w sprzeczności z istniejącym stanem prawnym, a więc ustawą 

 o samorządzie gminnym czy Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Projekt tej ustawy jest 

sprzeczny z ideą samorządności i burzy porządek samorządowych oraz samodzielnych 

wspólnot. 

Zaproponowana ustawa odbiera kompetencje gminom w zakresie m.in. władztwa 

planistycznego, transportu publicznego czy polityki społeczno-gospodarczej. Projektodawcy w 

żaden sposób nie odnieśli się do zasad ordynacji wyborczej, na których miały by być wybierane 

nowe władze metropolii. Ustawa wprowadza jedynie konflikt, który z racji kompetencyjności 

może zaistnieć na linii rada gminy a rada Warszawy.  

Wielką kontrowersję wzbudza między innymi art. 14 przedmiotowego projektu ustawy, 

który mówi, iż „Rada miasta stołecznego Warszawy może postanowić w drodze uchwały, 

podjętej jednogłośnie w obecności ustawowego składu rady, o przekazaniu do realizacji miastu 

stołecznemu Warszawie zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta 

stołecznego Warszawy”.  Jest to jasny sygnał, że gminie będącej w opozycji do obecnej władzy, 

zostaną odebrane kompetencje, a te będą realizowane na poziomie centralnym w Warszawie.  

Projekt tej ustawy niszczy przede wszystkim założenia reformy samorządowej 

przygotowanej przez prof. Michała Kuleszę oraz prof. Jerzego Regulskiego. Niszczy dorobek 

27 lat pracy samorządów oraz ich samostanowienia. Oddala mieszkańca od procesu 

decyzyjnego wprowadzając swoim brakiem precyzji wrażenie ustawy pisanej niechlujnie 

i w pośpiechu. Takie regulacje prawne mogą tylko stworzyć chaos biurokratyczny, którego 

koszty poniosą mieszkańcy. 

Mając na uwadze konstytucyjne zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego,  

a w szczególności jego samodzielność w stanowieniu o kierunkach prowadzonej polityki, 

wykonywanych zadaniach oraz możliwości decydowania o przynależności do pewnych 

struktur organizacyjnych, konieczny jest udział mieszkańców w procesie decyzyjnym, którego 

efektem będzie powstanie jednostki metropolitalnej. Dlatego też zaproponowano w § 3 

niniejszego projektu uchwały termin przeprowadzenia referendum w dniu 2 kwietnia 2017 

roku. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Grzegorz Smoliński 


