
 
UCHWAŁA NR 233/XXXVI/2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

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

 

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 4, art. 9 ust. 1 i 2, art.10 ust. 

1 i 2, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 400), po zapoznaniu się z protokołem powołanej w tym celu Komisji, uchwala się,  

co następuje: 

 

 § 1. Postanawia się przeprowadzić na wniosek mieszkańców referendum gminne  

w Mieście Podkowa Leśna w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej. 

 

 § 2. 1. Ustala się następującą treść pytań w referendum: 

 

Pytanie pierwsze: „Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej 

jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?”. 

 

Pytanie drugie: „Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała 

w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?”. 

 

2. Pod każdym pytaniem umieszczone są wyrazy „TAK” i „NIE” poprzedzone kratką 

na postawienie znaku „X” oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na dane pytanie. 

 

§ 3. Na karcie do głosowania w referendum zamieszcza się następujące wyjaśnienia 

dotyczące przedmiotu referendum: 

„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi 

negatywnej „NIE” oznacza brak zgody: 

1) na utrzymanie samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu 

terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi (odpowiedź na 

pytanie pierwsze); 

2) aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców 

współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin (odpowiedź na pytanie 

drugie).”. 

 
§ 4. Referendum wyznacza się na dzień 4 czerwca 2017 r. 

 

§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. 1. Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach koloru białego w 

formacie A4 drukowanych jednostronnie na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2, 

według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 



2. Nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a wykonana jest z 

papieru jednostronnie powlekanego o gramaturze do 250 g/m2 w formacie A4 według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz bezzwłocznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Miasta Podkowa Leśna. 

 

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

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 233/XXXVI/2017 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM 
REFERENDUM GMINNEGO 

zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r. 

 

Data wykonania 
czynności 

referendalnych*) 

 
Treść czynności referendalnej 

 

do dnia  
5 maja 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 

Burmistrza Miasta  Podkowa Leśna oraz zamieszczenie w BIP-e 

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 

niepełnosprawnych; 

 

- zgłaszanie do Rady Miasta Podkowa Leśna kandydatów na członków 

Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej 

 

do dnia  
10 maja 2017 r. 

- powołanie przez Radę Miasta Podkowa Leśna Miejskiej Komisji do 

spraw Referendum w Podkowie Leśnej 

do dnia  
12 maja 2017 r. 

- zgłaszanie do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie 

Leśnej kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw 

referendum; 

do dnia  
14 maja 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  
26 maja 2017 r. 

- składanie przez uprawnionych wyborców wniosków o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosowania 



do dnia  
 30 maja 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   
2 czerwca 2017 r.  
o godzinie 24.00 

 

- zakończenie kampanii referendalnej 

w dniu  
3 czerwca 2017 r. 

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw 

referendum spisów wyborców uprawnionych do udziału  

w referendum 

w dniu 
4 czerwca 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. 
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 233/XXXVI/2017
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Karta format A4
- 6 mm x 6 mm mierzone po zewnętrznej krawędzi kratki, grubość linii 1 punkt

A - 68 mm
B - 36 mm

G - 35 mm
H - 35 mm

C - 6 mm
D - 161 mm

E - 77 mm
F - 13 mm

KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum gminnym w Mieście Podkowa Leśna

zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r.

Pytanie pierwsze:

Pytanie drugie:

WYJAŚNIENIA:
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negaty-
wnej „NIE” oznacza brak zgody:
 1) na utrzymanie samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu 

terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi (odpowiedź na 
pytanie pierwsze);

 2) aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców 
współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin (odpowiedź na pytanie 
drugie).

INFORMACJA:
Głosujący udziela odpowiedzi na każde postawione pytanie, stawiając znak „X” (dwie linie  
przecinające się w obrębie kratki) w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce 
obok odpowiedzi negatywnej „NIE”. Postawienie znaku „X” w obu kratkach w odpowiedzi na 
dane pytanie lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie 
spowoduje nieważność głosu w zakresie tego pytania.

pieczęć
obwodowej

komisji 
do spraw

referendum

pieczęć
Rady Miasta

Podkowa Leśna

Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako 
odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi 
kompetencjami samorządowymi?

Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności 
zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami 
Warszawy i otaczających ją gmin?



Nakładka na kartę do głosowania w referendum gminnym
(opis jak powyżej alfabetem Braille’a)

(opis jak powyżej alfabetem Braille’a)

(opis jak powyżej alfabetem Braille’a)

Nakładka na kartę 
do głosowania
w referendum gminnym
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 233/XXXVI/2017
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Nakładka format A4 z bocznymi zakładkami
- wycięte kratki o rozmiarze 7 mm x 7 mm mierzone po zewnętrznej krawędzi kratki

A - 67,9 mm
B - 35 mm
C - 7 mm

G - 30 mm
H - 158 mm
I - 207,8 mm

D - 161,5 mm
E - 77,5 mm
F - 13 mm

J - 32 mm
K - 45 mm
L - 40 mm

(Big - zagięcie)
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)

(Big - zagięcie)

N - 297,8 mm
M - 203 mm


