
Uchwała Nr LI/372/10
Rady Gminy Kłodawa

z dnia 04 października 2010r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji lotniska na terenie
Gminy Kłodawa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm) oraz art. 2 ust. 1 i 2, art. 4, art. 11ust. 1 i 2,
art. 12 ust 1,2,3,4,5, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1,2,3,4  ustawy z dnia 15 września 2000r. o
referendum lokalnym (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz. 985 z późń. zm.) Rada Gminy uchwala co
następuje:

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie lokalizacji  lotniska  na terenie Gminy Kłodawa.

§ 2. Referendum odbędzie się w dniu  28 listopada w godzinach 6.00 do 20.00 w lokalach
Obwodowych Komisji d/s Referendum.

§ 3. 1.W referendum treść pytania brzmi “Czy jesteś za lokalizacją lotniska w Gminie Kłodawa?”
2. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: “TAK” i “NIE”

§ 4. 1. Wzór i treść karty do głosowania określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Karta do głosowania jest koloru białego i ma format A5.

§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa załącznik Nr 2 do
uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodawa oraz
podlega oplakatowaniu na terenie Gminy poprzez umieszczenie na wszystkich tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Rady Gminy

          Andrzej Legan



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodawa
Nr LI/372/10 z dnia  04.10.10

KARTA DO GŁOSOWANIA

w referendum lokalnym uchwalonym przez Radę Gminy Kłodawa 
na dzień..................................

Czy jesteś za lokalizacją lotniska na terenie Gminy Kłodawa?

          
         TAK

         
          NIE

INFORMACJA

Udzielając odpowiedzi  na postawione wyŜej pytanie naleŜy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź "TAK" lub
"NIE" stawiając znak "x"w kratce przy odpowiedzi.
Niepostawienie tego znaku w Ŝadnej kratce lub postawienie znaku w dwóch kratkach powoduje niewaŜność
głosu.

                         Pieczęć   Pieczęć
Obwodowej Komisji d/s Referendum           Rady Gminy Kłodawa



Załącznik Nr 2do Uchwały Rady Gminy Kłodawa
Nr LI/372/10 z dnia  04.10.10

KALENDARZ CZYNNOŚCI  ZWIAZANYCH 
Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM

Data wykonania 

czynności

Treść czynności

Początek – z dniem 04 X 2010r.

Zakończenie na 24 godziny przed
rozpoczęciem referenfum tj. Do 26 XI
(piątek) do godziny 24.00

Kampania referendalna słuŜąca wyjaśnieniu istoty problemu
rozstrzyganego w referendum, treści postawionego pytania,
prezentowaniu stanowisk.

Do 6 X 2010r. Opublikowanie na terenie Gminy uchwały Rady Gminy
Kłodawa Nr  Nr LI/372/10 z dnia  04.10.10z załacznikami Nr 1 i
2 w sprawie referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji na
terenie Gminy lotniska 

Do 02 XI 2010r. Zgłąszanie kandydatów do Gminnej i Obwodowych Komisji
ds. Referendum przez organizacje działające na terenie Gminy.

Do 03.XI tj. na 25 dni przed datą
referendum

Powołanie Gminnej Komisji do przeprowadzenia referendfum
gminnego. Skład komisji i jej siedziba podlega niezwocznemu
opublikowaniu na terenie Gminy Kłodawa.

Do 07 XI tj. na 21 dni przed referendum Powołanie przez Gminną Komisję Obwodowych Komisji ds.
Referendum  do przeprowadzenia referendum gminnego oraz
podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i
numerach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji dla
przeprowadzenia referendum.

Do 14 XI tj. na 14 dni przed referendum Sporządzenie spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w
referendum przez Urząd Gminy Kłodawa. Powiadomienie
przez Wójta mieszkańców przez rozplakatowanie o
sporządzeniu spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w
referendum oraz o miejscu i czasie jego
udostępenienia.WyłoŜenie spisu mieszkańców uprawnionych
do głosowania do publicznego wglądu.

Do 24 XI tj. na 4 dni przed referendum Sprawdzenie przez wyborćów list i sładanie wniosków o
uzupełnienie wykazu wyborców.

Do 27 XI tj. na dzień  przed referendum Przekazanie Przewodniczącym poszczególnych Obwodowych
Komisji ds. Referendum spisu mieszkańców uprawnionych do
głosowania.

dzień referendum 6.00 – 20.00 Przeprowadzenie referendum gminnego.

      


