
UCHWAŁA NR XIX/149/2012
RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum powiatowego. 

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 9; art. 17 ust. 1; art. 18 i art. 53 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz art. 34, 35 § 1 i art. 
36 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 270) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Postanawia się, na wniosek mieszkańców, przeprowadzić w dniu 12 sierpnia 2012 r. referendum 
powiatowe. 

2. Głosujący w referendum udziela odpowiedzi na pytanie: "Czy jesteś za utrzymaniem samorządowej 
kontroli nad szpitalem powiatowym poprzez pozostawienie co najmniej 51% udziałów Powiatu Kwidzyńskiego 
w "Zdrowie" sp. z o.o.?". 

3. Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania zgodnie z wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Czynności związane z przeprowadzeniem referendum będą wykonywane zgodnie z kalendarzem 
stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa 

1. Panu Jerzemu Śniegowi – Przewodniczącemu Rady Powiatu Kwidzyńskiego do reprezentowania 
samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie skargi na 
niniejszą uchwałę, jeżeli zostanie wniesiona przez uprawniony podmiot, 

2. Panu Januszowi Stykowi – Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do reprezentowania 
samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem 
Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na niniejszą uchwałę, jeżeli zostanie wniesiona przez 
uprawniony podmiot. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2012 r.

Poz. 2162



 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Śnieg
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/149/2012

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 czerwca 2012 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/149/2012

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 czerwca 2012 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM 

 
 TERMIN USTAWOWY TREŚĆ CZYNNOŚCI 

1. niezwłocznie po podjęciu 
uchwały w sprawie 
przeprowadzenia referendum 

zgłoszenie wniosku o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
uchwały Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia referendum 

2. najpóźniej w 30 dniu przed 
dniem referendum 

podanie do wiadomości publicznej informacji 
o numerach i granicach obwodów do głosowania 
i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym 
o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego i lokalach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

3. najpóźniej na 25 dni przed 
dniem referendum 

powołanie Powiatowej Komisji do Spraw Referendum przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego 

4. najpóźniej na 21 dni przed 
referendum 

powołanie Obwodowych Komisji do Spraw Referendum przez Powiatową Komisję do Spraw 
Referendum 

5. najpóźniej w 21 dniu przed 
dniem referendum 

sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania 

6. najpóźniej do 21 dnia przed 
dniem referendum 

zgłaszanie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru 
głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania 
sporządzonej w alfabecie Braille’a 

7. najpóźniej w 14 dniu przed 
dniem referendum 

zgłaszanie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich 
do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

8. do 14 dnia przed dniem 
referendum 

zgłoszenie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru 
głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych 
w alfabecie Braille’a 

9. najpóźniej w 10 dniu przed 
dniem referendum 

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

10. w przeddzień referendum przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji do Spraw Referendum spisów osób 
uprawnionych 
do udziału w referendum, pieczęci i kart do głosowania 

11. w przeddzień referendum zakończenie kampanii referendalnej 
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