
UCHWAŁA NR 54.XLVII.2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Debrznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z pózn. zm.) oraz art. 17 ust l, art. 18 i art.19 ustawy dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ) Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przeprowadzić na terenie Gminy Debrzno referendum, na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do 
głosowania mieszkańców Gminy, w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Debrznie. 

§ 2. 

Termin głosowania, o którym mowa w § l, wyznacza się na niedzielę 15 grudnia 2013 r. 

§ 3. 

Ustala się następującą treść pytania referendum: "Czy jesteś za likwidacją Straży Miejskiej w Debrznie?"

§ 4. 

1. Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania koloru 
białego w formacie A5, zadrukowanych jednostronnie. 

2. Wzór i treść karty do głosowania określa załącznik Nr l do niniejszej uchwały. 

3. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzony w alfabecie Braille'a, określa załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 5. 

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno. 
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§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz podaniu do 
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, na słupach ogłoszeniowych w Gminie 
i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Debrznie

Jan Adam Beme
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Załącznik Nr l do Uchwały 54.XLVII.2013

                                         Rady Miejskiej w Debrznie

    z dnia 24 października 2013r.

Karta do głosowania

KARTA DO GŁOSOWANIA 
w referendum gminnym w sprawie likwidacji 

Straży Miejskiej w Debrznie 
zarządzonym przez

Radę Miejską w Debrznie na dzień  15.  grudnia 2013 
roku 

Czy jesteś za likwidacją Straży Miejskiej w Debrznie ?

 TAK

NIE

Informacja 
Udzielając odpowiedzi na postawione wyżej pytanie należy zaznaczyć 
tylko jedną odpowiedź "TAK" lub "NIE", stawiając znak "X" w kratce 
z lewej strony .

Postawienie znaku "X" w kratce przy  dwóch odpowiedziach lub nie 
postawienie tego znaku w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

( miejsce na umieszczenie pieczęci ( miejsce na umieszczenie pieczęci

obwodowej komisji do spraw  referendum)   Miejsko-Gminnej  Komisji 

     do spraw  Referendum )        
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 54.XLVII.2013 

Rady Miejskiej w Debrznie 

z dnia 24 października 2013 r. 

Nakładka na kartę do głosowania w referendum gminnym 
................................................................................................ 
.,............................................................................................ 

powyższa treść drukowana alfabetem Breille'a
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 54.XLVII.2013 

Rady Miejskiej w Debrznie 

z dnia 24 października 2013 r. 

Data wykonania 
czynności 

związanych 
z przeprowadzeniem 

referendum 

Treść czynności związanej 
z przeprowadzeniem referendum

rozpoczęcie z dniem 
podjęcia przez Radę 

uchwały 

- kampania referendalna służąca wyjaśnieniu istoty problemu 
rozstrzyganego w referendum, treści postawionego pytania, 
a także przedstawienia stanowiska Rady;

do dnia 08 listopada 
2013 r. 

- podanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w formie 
obwieszczenia do wiadomości publicznej informacji 
o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach 
obwodowych komisji do spraw referendum, w tym 
o siedzibach komisji właściwych do głosowania 
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych;

do 13 listopada 2013 r. - zgłaszanie kandydatów do terytorialnej komisji do spraw 
referendum i obwodowych komisji do spraw referendum;

do 19.listopada 2013 r. - powołanie przez Radę Miejską w Debrznie Miejsko-Gminnej 
Komisji do spraw Referendum;

do 23.listopada 2013 r. - powołanie przez Miejsko-Gminną Komisję do spraw 
Referendum obwodowych komisji do spraw referendum; 
- sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania 
w referendum; 
- zgłoszenie Burmistrzowi, przez osoby niepełnosprawne 
uprawnione do głosowania zamiaru głosowania 
korespondencyjnego , w tym przy pomocy nakładek na karty 
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a; 
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do 01. grudnia 2013 r - składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne 
uprawnione do głosowania o dopisanie ich do spisu 
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze 
gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania; 
- zgłoszenie Burmistrzowi przez osoby niepełnosprawne 
uprawnione do głosowania zamiaru głosowania w lokalu 
wyborczym przy użyciu nakłdek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille'a;

do 04. grudnia 2013 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania;

13.grudnia 2013 r do 
24.00 

- zakończenie kampanii referendalnej;

15 grudnia 2013 r. 
od 7.00 .21.00 

-głosowanie.

Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego , jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie 
przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy , termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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