
 

Postanowienie 

Komisarza Wyborczego w Opolu I 

 

z dnia 30 marca 2009 r. 

 

o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Grodkowie 

 i Burmistrza Grodkowa przed upływem kadencji 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 

(Dz. U. Nr 88, poz. 985; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2007 r. Nr 112, poz. 766) po rozpoznaniu złożonego przez 

Inicjatora referendum wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady 

Miejskiej w Grodkowie i Burmistrza Grodkowa przed upływem kadencji, uznaję wniosek za spełniający wymogi 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym i postanawiam, co następuje: 

 

§ 1.1. Przeprowadzić referendum lokalne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Grodkowie oraz Burmistrza 

Grodkowa przed upływem kadencji. 

2. Datę referendum wyznacza się na dzień 24 maja 2009 r. 

 

§ 2. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum 

określa kalendarz stanowiący załącznik nr 1 do postanowienia.  

 

§ 3. Wzór karty do głosowania, stanowi załącznik nr 2 do postanowienia. 

 

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu na terenie Gminy Grodków. 

 

 

Komisarz Wyborczy 

Jarosław Benedyk 

 

Załącznik nr 1 

do postanowienia Komisarza 

Wyborczego w Opolu I 

z dnia 30 marca 2009 r. 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI 

ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM 

 

Data wykonania czynności Treść czynności 

1 2 

do dnia 10 kwietnia 2009 r. - opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I o przeprowadzeniu 

referendum  

- rozplakatowanie na terenie Gminy Grodków postanowienia Komisarza 

Wyborczego w Opolu I o przeprowadzeniu referendum 

do dnia 26 kwietnia 2009 r. - z - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Opolu I kandydatów na członków 

Miejskiej Komisji do Spraw Referendum oraz obwodowych komisji do spraw 

referendum 

do dnia 29 kwietnia 2009 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Opolu I Miejskiej Komisji do 

Spraw Referendum 

do dnia 3 maja 2009 r.  - podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie 

obwieszczenia Burmistrza Grodkowa o granicach i numerach obwodów 

głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum 

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Opolu I obwodowych komisji 

do spraw referendum 

do dnia 10 maja 2009 r. - sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie spisów osób 

uprawnionych do udziału w referendum 

w dniu 22 maja 2009 r. 

o godz. 2400 

- zakończenie kampanii referendalnej 



w dniu 23 maja 2009 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum 

spisu osób uprawnionych do udziału w referendum 

w dniu 24 maja 2009 r. 

w godz. 600 - 2000 

 

- głosowanie 

 

Załącznik nr 2 

do postanowienia Komisarza 

Wyborczego w Opolu I 

z dnia 30 marca 2009 r. 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

w referendum lokalnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Grodkowie i Burmistrza Grodkowa przed 

upływem kadencji, zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Opolu I 

na dzień 24 maja 2009 r. 

 

1. Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej w Grodkowie przed upływem kadencji? 

 

TAK NIE 

 

INFORMACJA 

Głosować można, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Postawienie 

znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

 

 

2. Czy jesteś za odwołaniem Marka Antoniewicza Burmistrza Grodkowa przed upływem kadencji? 

 

TAK NIE 

 

INFORMACJA 

Głosować można, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Postawienie 

znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

 

 

(miejsce na umieszczenie pieczęci 

obwodowej komisji do spraw referendum) 

(pieczęć Komisarza Wyborczego 

w Opolu I) 

      


