
UCHWAŁA NR XXVIII/261/17
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego
w sprawie uzyskania przez Gminę Miasta Krynica Morska statusu Uzdrowiska

Na podstawie art. 11 ust.1, art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zmianami) oraz art. 2 ust.1 pkt.3, art.9 ust.1 i 2, art.10 ustawy z dnia 15 września 
2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 poz.400 ze zmianami) Rada Miejska w Krynicy Morskiej 
uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się z inicjatywy Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej przeprowadzić na terenie Gminy 
Miasta Krynica Morska, referendum lokalne zwane dalej "referendum" w sprawie uzyskania przez Gminę 
Miasta Krynica Morska statusu Uzdrowiska.

§ 2. Referendum odbędzie się w dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach od 7:00 do 21:00 w lokalu 
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum.

§ 3. 1. Ustala się treść pytania w referendum w brzmieniu:

„Czy jesteś za uzyskaniem przez Gminę Miasta Krynica Morska statusu Uzdrowiska?”.

2. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi : „TAK”, „NIE”.

§ 4. 1. Karty do głosowania należy wydrukować na papierze koloru białego, jednostronnie w formacie A-5 
według wzoru określonego w załączniku  Nr 1 do uchwały.

2. Wzór nakładki na kartę do głosowania w formacie A-5 sporządzoną w alfabecie Braille’a stanowi 
załącznik Nr 2 do uchwały

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz rozplakatowaniu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Teresa Pawłowska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/261/17

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

KARTA  DO  GŁOSOWANIA
w referendum gminnym uchwalonym przez Radę Miejską Krynica Morska

na dzień 11 czerwca 2017 r.
„Czy jesteś za uzyskaniem przez Gminę Miasta Krynica Morska 

statusu Uzdrowiska ?”

TAK

NIE

Pouczenie o sposobie głosowania :
Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub  „NIE 
”.
Za nieważne uznaje się głosy , gdy postawiono znak „X” w więcej niż jednej kratce lub 
nie umieszczono  znaku „X” w żadnej kratce.

         Pieczęć
Obwodowej Komisji
    ds. Referendum   
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/261/17

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

NAKŁADKA NA  KARTĘ  DO  GŁOSOWANIA
w referendum gminnym uchwalonym przez Radę Miejską Krynica Morska

na dzień 11 czerwca 2017 r.
„Czy jesteś za uzyskaniem przez Gminę Miasta Krynica Morska 

statusu Uzdrowiska ?”
(tekst w alfabecie Braille'a)

TAK (tekst w alfabecie Braille'a)

NIE (tekst w alfabecie Braille'a)

Pouczenie o sposobie głosowania :
Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub  „NIE 
”.
Za nieważne uznaje się głosy , gdy postawiono znak „X” w więcej niż jednej kratce lub 
nie umieszczono  znaku „X” w żadnej kratce.

         Pieczęć
Obwodowej Komisji
    ds. Referendum   
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/261/17

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM

Data wykonania czynności 
referendalnych

Treść czynności referendalnych

do dnia 10 kwietnia 2017 r. Podanie do wiadomości publicznej Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy 
Morskiej w sprawie referendum lokalnego poprzez rozplakatowanie 
informacji na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krynica Morska.

od dnia 03 kwietnia 2017 r.
do dnia 09 czerwca 2017 r.
do godz. 24.00

Kampania referendalna służąca wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzyganego 
w referendum, treści postawionego pytania, a także prezentowaniu 
stanowiska inicjatora referendum.

do dnia 20 kwietnia 2017 r. Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji        
o obwodzie głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji 
do Spraw Referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania 
korespondencyjnego i że lokal dostosowany jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

od dnia 21 kwietnia 2017 r.
do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji do Spraw Referendum.

do dnia 09 maja 2017 r. Powołanie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum

do dnia 01.czerwca 2017 r. Składanie Burmistrzowi Krynicy Morskiej wniosków o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum lub chęci głosowania 
korespondencyjnego

do dnia 02 czerwca 2017 r. Sporządzenie spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w referendum.
Podanie informacji o sporządzeniu spisu  mieszkańców uprawnionych do 
udziału  w referendum oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia. 
Wyłożenie spisu mieszkańców uprawnionych do udziału  w referendum do 
publicznego wglądu w sposób zwyczajowo przyjęty

do dnia 06 czerwca 2017 r. Składanie wniosków o uzupełnienie wykazu wyborców
w dniu 09 czerwca 2017 r. do 
godz. 24.00

Zakończenie kampanii referendalnej

w dniu 09 czerwca 2017 r. Przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum 
spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz kart do głosowania

Głosowanie w referendum lokalnym odbędzie się w dniu 11 czerwca 2017 r.
w godzinach 7.00 – 21.00

Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 15 )  
w związku z art. 1 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. z 2016 r., Nr 400 ze 
zm.), – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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