
Uchwała Nr XLIX/82/2013 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 października 2013 roku 

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. referendum lokalnego 

 
Na podstawie art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia2000r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2013r., 
poz. 706) i Uchwały Nr LXVIII/80/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 października 2013r. w sprawie 
zarządzenia referendum gminnego 

Rada Gminy postanawia: 

§ 1. 

Powołać Gminną Komisję ds. Referendum w Kosakowie w składzie: 

1. Joanna Miklaszewicz-Kowalkowska 

2. Maria Śliwi ńska 

3. Waldemar Piotrowski  

4.Renata Muża 

5.Mirosława Nadskakulska 

6.Franciszek Sorn 

celem przeprowadzenia przez komisję na terenie Gminy Kosakowo i ustalenia wyniku 
referendum lokalnego zarządzonego na dzień 24 listopada 2013r. w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 8 października 2013r. Rada Gminy Kosakowo podjęła z własnej inicjatywy 
Uchwałę Nr LXVIII/80/2013 w sprawie innej, niż odwołanie organu jednostki samorządu 
terytorialnego dot. przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

Jednym z załączników do tej uchwały jest kalendarz czynności związanych z 
przeprowadzeniem referendum.  Zgodnie z nim najpóźniej na 25 dni przed dniem referendum, 
tj. do 30 października 2013r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - Rada 
Gminy musi powołać terytorialną komisję ds. referendum. 

Zgodnie z art. 50 ustawy o referendum lokalnym, w skład terytorialnej komisji ds. 
przeprowadzenia referendum lokalnego powołuje się  w równej liczbie osoby wskazane przez 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  (Wójta Gminy) oraz przez inicjatora 
referendum, czyli w tym przypadku przez Radę Gminy. 

Gminna Komisja ds. referendum lokalnego może zostać powołana  w minimalnym 6-cio 
osobowym składzie (powołanie Komisji w maksymalnym składzie wiąże się z koniecznością 
wypłaty diet dla większej liczby członków komisji). 

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym w skład komisji nie mogą wchodzić radni, osoba 
pełniąca funkcję organu wykonawczego Gminy, a także inicjator referendum oraz jego 
pełnomocnik. 

W związku z powyższym do Gminnej Komisji ds. Referendum w Kosakowie Rada Gminy 
Kosakowo powołuje 3 osoby wskazane przez Radę Gminy i 3 osoby wskazane przez Wójta 
Gminy. 

 

 

 

 

 

 


