UCHWALA NR XV/8S/1S
RADY GMINY KWIDZYN
z dnia 26 sierpnia 201Sr.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw referendum gminnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.S94 ze zm. I) w związku z art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2013r., poz. 706 ze zm.") i Uchwałą
Nr XIV/82115 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 sierpnia 201Sr. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków komisji ds. referendum, wzorów zgłoszenia, zasad powoływania,
zadań oraz regulaminów gminnej i obwodowych komisji ds. referendum uchwala się, co
następuje:

§ l.Powołuje się Gminną Komisję ds. Referendum w Gminie Kwidzyn w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pan Zdzisław Chojnacki,
Pani Marta Dębicka,
Pani Jolanta Fecowycz,
Pan Ryszard Jaranowski,
Pani Anna Małecka,
Pan Mateusz Małecki

celem przygotowania i przeprowadzenia referendum gminnego w Gminie Kwidzyn,
zarządzonego na dzień 20 września 201Sr. w sprawie ustalenia zapisów w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwidzyn.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Gminy Kwidzyn w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I
l

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r.,645 i 1318; z 2014r. poz. 379 i 1072.
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r., poz.1871.

Uzasadnienie:
Na sesji w dniu 5 sierpnia 2015r. Rada Gminy Kwidzyn podjęła na wniosek Inicjatora
referendum

uchwałę

Nr

XIII/80115

w

sprawie

przeprowadzenia

referendum

dot. ustalenia zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

gminnego

przestrzennego

oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn.
Zgodnie z kalendarzem

czynności, stanowiącym

integralny załącznik do w/w uchwały, Rada

Gminy najpóźniej w 25 dniu przed dniem referendum ( tj. do 26 sierpnia 2015r.) powołuje
Gminną Komisję ds. Referendum.
Gminną Komisję powołuje S1ę spośród osób uprawnionych

do udziału w referendum

gminnym, stale zamieszkałych na obszarze gminy, zgłoszonych do Wójta Gminy samodzielnie
oraz przez Inicjatora referendum. Na członka komisji nie może być powołany radny, Inicjator
referendum oraz jego pełnomocnik.
Zgodnie z wcześniej przyjętymi przez Radę Gminy zasadami - komisję powołuje się
w sześcioosobowym

składzie. W związku ze zgłoszeniem się większej liczby zainteresowanych

kandydatów niż ustalona liczba członków komisji, w dniu 25 sierpnia 2015r. w siedzibie Urzędu
Gminy

odbyło

się, z udziałem

radnych

Rady

Gminy,

publiczne

losowanie

kandydatów

na członków Gminnej Komisji ds. Referendum.

Ewa

ogrod:r.ka

