
 

INFORMACJA 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
 

o naborze kandydatów do Miejskiej Komisji ds. Referendum w Podkowie Leśnej 
i obwodowych komisji ds. referendum w związku z referendum gminnym  

wyznaczonym na dzień 4 czerwca 2017 r. 
 

Działając na mocy przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 400) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  –  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 15), w związku z uchwałami Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr 233/XXXVI/2017 

w sprawie przeprowadzenia referendum z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej 

oraz Nr 234/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w 

Podkowie Leśnej i obwodowych komisji do spraw referendum oraz zarządzeniem Nr 44/2017 Burmistrza 

Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków 

miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej oraz obwodowych komisji do spraw referendum, 

wzorów zgłoszeń oraz wysokości diet przysługujących członkom komisji w referendum gminnym 

wyznaczonym na dzień 4 czerwca 2017 r., informuję, co następuje: 
 

W związku z referendum gminnym w mieście Podkowa Leśna wyznaczonym na dzień  

4 czerwca 2017 r. powołane zostaną Miejska Komisja ds. Referendum oraz cztery obwodowe 
komisje ds. referendum. Komisje zostaną powołane w składach 6-osobowych.  

 

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów na członków komisji są Burmistrz Miasta 

oraz Inicjator Referendum. Każdy z ww. podmiotów może zgłosić po trzech kandydatów na 

członków każdej z ww. komisji oraz po jednym kandydacie na listę rezerwową. Zgłoszeń należy 

dokonać w formie pisemnej na załączonych formularzach. Zgłoszenia przyjmowane będą w pok. nr 

6 Urzędu Miasta Podkowa Leśna w godzinach urzędowania w terminach: 

• od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 5 maja 2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia 

kandydatów na członków Miejskiej Komisji ds. Referendum. 

• po powołaniu przez Radę Miasta Podkowa Leśna Miejskiej Komisji ds. Referendum 

(najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r.) w terminie do dnia 12 maja 2017 r. przyjmowane będą 

zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum.  

 

Kandydatem do składu komisji może być osoba uprawniona do udziału w referendum, tj. ujęta  
w stałym rejestrze wyborców miasta Podkowa Leśna, czyli która: 

1) jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim, 

2) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 

3) stale zamieszkuje na obszarze gminy, 

4) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

5) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, 

6) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

 

Członkom komisji przysługują zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań 

członka komisji oraz ustaleniem wyniku referendum, w wysokości: 

• dla Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Referendum – 325,00 zł; 

• dla Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Referendum – 300,00 zł; 

• dla Członka Miejskiej Komisji ds. Referendum – 275,00 zł. 

• dla Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum – 190,00 zł; 

• dla Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum – 165,00 zł; 

• dla Członka Obwodowej Komisji ds. Referendum – 150,00 zł. 
 

Osoby zainteresowane pracą w komisjach proszone są o kontakt pod nr tel.: 22 759 21 06. 

 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

              /-/ Artur Tusiński 


