
Uchwała Nr XLII/31/2013 
Rady  Gminy Kosakowo 

z dnia  27 maja 2013 roku 
 
 

w sprawie : powołania komisji do sprawdzenia wniosku mieszkańców gminy 
o przeprowadzenie referendum. 

 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
( t.jedn. Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 
września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) w związku z 
wnioskiem mieszkańców gminy z dnia 06.05.2013r. o przeprowadzenie referendum . 
 
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 
1.Powołuje się komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców gminy o przeprowadzenie 
referendum z następującymi pytaniami: 
 

1. Czy jesteś za zbyciem w formie darowizny, każdemu uprawnionemu mieszkańcowi 
Gminy Kosakowo po 2 (dwa) udziały Przedsiębiorstwa usług Komunalnych „PEKO” 
Sp. Z o.o. ? Pod pojęciem „uprawniony mieszkaniec Gminy Kosakowo” rozumie się 
osoby uprawnione do głosowania w referendum, objęte rejestrem wyborców w 
Gminie Kosakowo na koniec kwartału poprzedzającego datę referendum.   
 

Pod pytaniem dwa warianty odpowiedzi : TAK/NIE 
 

2. Czy jesteś za zmianą statutu Spółki z o.o. „PEKO”, w taki sposób, żeby wybór 
Zarządu należał do pięcioosobowej rady nadzorczej, powołanej na Zgromadzeniu 
Wspólników, w której minimum troje członków musi być z rekomendacji 
udziałowców, posiadających udziały mieszkańców? 
 

Pod pytaniem dwa warianty odpowiedzi : TAK/NIE 
 

3. Czy jesteś za wstrzymaniem budowy gimnazjum gminnego, do czasu pozyskania 
dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej? 
 

Pod pytaniem dwa warianty odpowiedzi : TAK/NIE 
 

4. Czy jesteś za niezwłocznym rozpoczęciem budowy ul. Derdowskiego ( droga łącząca 
Kosakowo z Gdynią obok Galerii Szperk), tak aby inwestycja została zakończona do 
końca 2015 roku. 
 

Pod pytaniem dwa warianty odpowiedzi : TAK/NIE 



5. Czy jesteś za pozostawieniem budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, na 
obecnym etapie i przeznaczeniem zaoszczędzonego1mln. zł. na budowę dróg 
gminnych? 
 

Pod pytaniem dwa warianty odpowiedzi : TAK/NIE 
 

6. Wybierz, poprzez zakreślenie odpowiedniej kratki, opcję według, której ma być 
rozliczna opłata za wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Kosakowo. 
 
 Jedna  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 
domowego. 

 
Opłata uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 
 
Opłata uzależniona od zużytej wody z danej nieruchomości. 
 

 
Opłata uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. 
 

 
 

odpowiada przepisom ustawy, w składzie: 
 

1. Marian Gutowski.- Przewodniczący 
2. Wiktoria Śliwi ńska 
3. Alina Merchel 
4. Alicja Brzozowska 
5. Wojciech Kierszka 

 
§ 2 

 
Komisja zakończy prace do dnia 5 czerwca  2013 roku. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
        U Z A S A D N I E N I E  
 
Dnia 06.05.2013r. wpłynął do Wójta Gminy wniosek mieszkańców gminy w sprawie przeprowadzenia 
referendum . Wniosek został niezwłocznie, tj. 10.05.2013r. przekazany Radzie Gminy Kosakowo. 
Zgodnie z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym Rada Gminy 
powołuje ze swego składu komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców odpowiada przepisom 
ustawy. 
Komisja działa w oparciu o art. 16 w/w ustawy. Po zakończeniu prac komisji, Rada Gminy nie później 
niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku Wójtowi Gminy podejmuje uchwałę w sprawie 
przeprowadzenia referendum lub uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców. 
 
 

 

 

 

 


