
UCHWAŁA NR XXXV/473/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum  gminnego w przedmiocie podziału Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
o referendum lokalnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 706), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala :

§ 1. 

Przeprowadzić referendum w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne 
gminy. 

§ 2. 

Ustala się następującą treść pytania referendum: 

„Czy jest Pan/Pani za podziałem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  na trzy odrębne gminy, 
w następujący sposób: 

1) miasto – Czerwionka (obejmujące dzielnice: Czerwionka, Czuchów i Dębieńsko), 

2) miasto – Leszczyny (obejmujące dzielnicę Leszczyny i sołectwa: Książenice i Przegędza), 

3) gmina – Bełk (obejmująca sołectwa: Bełk, Palowice, Szczejkowice i Stanowice).”.

§ 3. 

Ustala się termin przeprowadzenia referendum na dzień 29 grudnia 2013 r. 

§ 4. 

Ustala się wzór karty do głosowania oraz wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie 
Braille’a, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
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§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/473/13   
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia  22 listopada  2013 r. 
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Nakładka na kartę do głosowania w alfabecie Breille’a 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/473/13   
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 22 listopada 2013 r. 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM GMINNEGO  

w dniu 29 grudnia 2013 roku 

Data wykonania czynności Treść czynności 

1 2 

do dnia 27 listopada 2013 r. - wskazanie kandydatów do miejskiej komisji do spraw referendum 
 

do dnia 29 listopada 2013 r. - powołanie miejskiej komisji do spraw referendum 
 

do dnia 29 listopada 2013 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i 
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych 
komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania 
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
 

do dnia 4 grudnia 2013 r. - wskazanie kandydatów do obwodowych komisji do spraw 
referendum 
 

do dnia 8 grudnia 2013 r. - powołanie obwodowych komisji do spraw referendum; 
- zgłaszanie burmistrzowi przez wyborców niepełnosprawnych 
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy 
nakładek               sporządzonych w alfabecie Braille’a; 
- sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w 
referendum 
 

do dnia 15 grudnia 2013 r. - składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione 
do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym 
przez siebie obwodzie przystosowanym do osób 
niepełnosprawnych; 
- zgłaszanie burmistrzowi przez osoby niepełnosprawne 
uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu 
obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładek 
sporządzonych w alfabecie Braille’a 
 

do dnia 19 grudnia 2013 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania 
 

w dniu 27 grudnia 2013 r. 
o godz. 24

00
 

- zakończenie kampanii referendalnej 

w dniu 29 grudnia 2013 r. 
godz. 7

00
-21

00
 

- głosowanie 
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