
 

 

UCHWAŁA NR II/19/2018 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U.2018.994 z późn. zm.) i art.2 ust.1 pkt.2 i 3, art.4 pkt.1, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust.1 i 2, art.17 ust.1 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. 2016.400 z późn. zm.), po zapoznaniu się 

z opinią powołanej w tym celu Komisji, Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIX/322/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się na niedzielę 20 stycznia 2019 r.”; 

2) treść załącznika Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/322/2018 

Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

Data wykonania czynności  Treść czynności 

do dnia 6 grudnia 2018 r.  ·ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie przeprowadzenia 

referendum gminnego 

do dnia 7 grudnia 2018 r.  ·podanie do wiadomości mieszkańców miasta Łańcuta, przez 

rozplakatowanie, uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego 

do dnia 10 grudnia 2018 r. ·podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, 

informacji Burmistrza Miasta Łańcuta o numerach i granicach 

obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych 

komisji do spraw referendum,  w tym o siedzibie komisji właściwej 

dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika, 

·zgłaszanie kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw 

Referendum oraz obwodowych komisji do spraw referendum 

do dnia 15 grudnia 2018r. ·utworzenie odrębnych obwodów głosowania 

do dnia 26 grudnia 2018 r. ·powołanie Miejskiej Komisji do spraw Referendum 

do dnia 28 grudnia 2018 r.  ·powołanie obwodowych komisji do spraw  
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referendum, 

·sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, 

·zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania 

korespondencyjnego,  w tym przy użyciu nakładki na kartę do 

głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 

do dnia 10 stycznia 2019 r. ·składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania 

do dnia 14 stycznia 2019 r.  ·składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum 

wniosków o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania na 

obszarze gminy Miasta Łańcuta  

w dniu 18 stycznia 2019 r.  

o godz. 24.00 

·zakończenie kampanii referendalnej,  

w dniu 19 stycznia 2019 r.  ·przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw 

referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum i kart 

do głosowania 

w dniu 20 stycznia 2019 r. 

w godz. 7.00 - 21.00 

·głosowanie 

Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej 

w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa 

pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 

Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności 

wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych  i urzędów gmin.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego oraz rozplakatowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Adam Opałka 
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