
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/349/14 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego wyrażenia zgody na czasowe 

wydzierżawienie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9  ust. 1  ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum 

lokalnym (tekst jedn.: z 2013 r., poz. 706) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. Postanawia się przeprowadzić na terenie miasta Bytomia referendum gminne w sprawie wyrażenia 

zgody na czasowe wydzierżawienie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  

§ 2. Datę referendum, o którym mowa w § 1, wyznacza się na dzień 16 marca 2014 r.  

§ 3. Ustala się następującą treść pytania referendum: „Czy jest Pani/Pan przeciwko zrównoważeniu budżetu 

miasta, realizowaniu ważnych dla Bytomia inwestycji oraz częściowemu zabezpieczeniu środków na wkład 

własny na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej poprzez czasowe wydzierżawienie udziałów 

Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.” 

§ 4. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 5. 1. Karta do głosowania w referendum w sprawie wyrażenia zgody na czasowe wydzierżawienie 

Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.:  

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m², koloru białego,  

2) jest kartą formatu A4 zadrukowaną jednostronnie. 

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania określa załącznik nr 2  

do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzona jest w alfabecie Braille'a w referendum w sprawie 

wyrażenia zgody na czasowe wydzierżawienie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.:  

1) wykonana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250g/m², koloru białego,  

2) sporządzona jest w formacie A4 

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę do głosowania sporządzonej 

w alfabecie Braille'a określa załącznik nr 3  do uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do 

publicznej wiadomości poprzez publikację na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Jerzy Rogowski 
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Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXVI/349/14  

Rady Miejskiej w Bytomiu  

z dnia 27 stycznia 2014 r.  

 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego  

w sprawie wyrażenia zgody na czasowe wydzierżawienie  

Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  

w dniu 16 marca 2014 r.  

Data wykonania czynności 

związanych 

z przeprowadzeniem 

referendum*  

Treść czynności związanej z przeprowadzeniem referendum 

do 14 lutego 2014 r.   podanie do wiadomości mieszkańców, w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta 

Bytomia informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach 

obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla 

głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

do 19 lutego 2014 r.   powołanie przez Radę Miejską w Bytomiu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum 

do 23 lutego 2014 r.  – powołanie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum obwodowych komisji do 

spraw referendum  

– sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,  

– zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bytomia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do 

udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy 

nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a  

do 2  marca 2014 r.  – składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału 

w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania 

dostosowanym do ich potrzeb  

– zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bytomia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do 

udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw 

referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie 

Braille'a  

do 6  marca 2014 r.   – składanie wniosków do Prezydenta Miasta Bytomia o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosowania 

14 marca 2014 r. o godz. 24.00  – zakończenie kampanii referendalnej  

15 marca 2014 r.   – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów 

osób uprawnionych do udziału w referendum 

16 marca 2014 r.  

godz. 7.00 – 21.00  

– głosowanie  

 

 

 * Zgodnie z art. 9  § 2  ustawy z dnia 5  stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w związku 

z art. 1  ust. 2  ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, jeżeli koniec terminu wykonania 

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

pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/349/14 

Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/349/14 

Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 
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