
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. 

 

 


