PROJEKT
UCHWAŁA NR …./…./2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia ………….. 2017 r.
w sprawie powołania
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 440) w związku z uchwałami 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 (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2017 r., poz. 4071) oraz Nr 234/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia
składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej
i obwodowych komisji do spraw referendum uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Miejską Komisję do spraw Referendum w Podkowie Leśnej
do przeprowadzenia i ustalenia wyniku referendum gminnego w Mieście Podkowa Leśna
w dniu 4 czerwca 2017 r. w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

.............................................................................................;
.............................................................................................;
.............................................................................................;
.............................................................................................;
.............................................................................................;
............................................................................................. .
(imię i nazwisko członka komisji)

§ 2. Ustala się listę rezerwową kandydatów do składu Miejskiej Komisji do spraw
Referendum w Podkowie Leśnej, w przypadku rezygnacji jej członków, w składzie:
1) ..............................................................................................;
2) ............................................................................................. .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Monika Płaszewska-Opalińska
/-/
Radca prawny
Wa-8421

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie powołania
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej

Na mocy uchwały Nr 233/XXXVI/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy
mieszkańców w dniu 4 czerwca 2017 r. w Podkowie Leśnej zostanie przeprowadzone
referendum lokalne. Zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o referendum lokalnym terytorialną komisję do spraw referendum powołuje najpóźniej
na 25 dni przed dniem referendum organ stanowiący danej jednostki. Zgodnie z uchwalonym
kalendarzem czynności związanych z przeprowadzeniem referendum do dnia 5 maja 2017 r.
przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków komisji, a do dnia 10 maja 2017 r.
powinno nastąpić powołanie komisji.
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.
Po zakończeniu naboru i weryfikacji zgłoszeń kandydatów przez Burmistrza Miasta projekt
uchwały zostanie uzupełniony o nazwiska członków komisji i listę rezerwową.
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