
UCHWAŁA NR XIV/81/15
RADY GMINY KWIDZYN

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia referendum gminnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art.9 ust.2 w związku z art. 19 ust. 2 i art.17 ust. 1 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 706 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/80/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia 
referendum gminnego załącznik nr 3 do uchwały, określający kalendarz czynności związanych 
z przeprowadzeniem referendum w sprawie ustalenia zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kwidzyn, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwidzyn.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do 
wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Gminy Kwidzyn i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Kwidzyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Ordon

1] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2] Zm. z 2014 r. poz. 1871.
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/81/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI

związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie ustalenia zapisów w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn

Termin wykonania 
czynności

Treść czynności

podanie uchwały do publicznej wiadomości
przesłanie uchwały do Komisarza Wyborczego w Gdańskudo 17.08.2015r. przesłanie uchwały do Wojewody Pomorskiego celem publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy oraz 
zamieszczenie w BIP informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o siedzibach 
obwodowych komisji właściwych do głosowania korespondencyjnego i o lokalach 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

do 21.08.2015r.

zgłaszanie do Wójta Gminy kandydatów na członków Gminnej
i obwodowych komisji ds. referendum

do 26.08.2015r. powołanie przez Radę Gminy Gminnej Komisji ds. referendum
powołanie przez Gminną Komisję ds. referendum obwodowych komisji ds. 
referendumdo 31.08.2015r. sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do udziału
w referendum

od 31.08.2015r.
do 14.09.2015r.

w godzinach pracy Urzędu udostępnianie zainteresowanym wyborcom informacji, czy 
zostali uwzględnieni w spisie wyborców

do 07.09.2015r.
zgłaszanie Wójtowi Gminy przez wyborców uprawnionych do udziału w referendum 
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille`a

do 11.09.2015r. składanie Wójtowi Gminy przez uprawnionych wyborców wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 15.09.2015r. składanie przez wyborców do Urzędu Gminy wniosków o dopisanie ich do spisu 
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

18.09.2015r.
godz. 24.00 zakończenie kampanii referendalnej

20.09.2015r.
godz. 7.00-21.00

głosowanie w referendum gminnym w sprawie ustalenia zapisów
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
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