
ZARZĄDZENIE NR 155/15
BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 13 sierpnia 2015r.

w  sprawie  powołania  obwodowych  komisji  ds.  referendum  w  gminie 

Trzcianka  dla  przeprowadzenia  głosowania  w  ogólnokrajowym 

referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  14  marca  2003r.  

o  referendum ogólnokrajowym (Dz.  U.  z  2015r.,  poz.  318)  oraz  §  7  ust.  2 

rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  

30 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych 

komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania 

komisji  (Dz.  U.  Nr  47,  poz.  671  ze  zm.),  w  związku  z  postanowieniem 

Prezydenta  RP  z  dnia  17  czerwca  2015r.  o  zarządzeniu  ogólnokrajowego 

referendum (Dz. U. z 2015r., poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.  1. Powołuje się obwodowe komisje  ds.  referendum do wykonania 

określonych  ustawowo  zadań  związanych  z  przeprowadzeniem  głosowania  

i ustaleniem wyników głosowania w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym 

na dzień 6 września 2015 r.

2.  Imienne  składy  obwodowych  komisji  ds.  referendum  w  gminie 

Trzcianka określa wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.  1. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim  Trzcianki  oraz 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.  Składy  poszczególnych  obwodowych  komisji  ds.  referendum  są 

wywieszane również w ich siedzibach.

3. Zarządzenie podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Pile.

4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 155/15  Burmistrza Trzcianki z dnia 13 sierpnia 2015r. 

w  sprawie  powołania  obwodowych  komisji  ds.  referendum  w  gminie 

Trzcianka  dla  przeprowadzenia  głosowania  w  ogólnokrajowym 

referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum 

ogólnokrajowym  (Dz.  U.  z  2015r.,  poz.  318)  obwodowe  komisje  ds. 

referendum, dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum, 

powołuje burmistrz. W skład komisji obwodowej powołuje się od 4 do 8 osób 

spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione oraz jedną osobę 

wskazaną  przez  burmistrza  spośród  pracowników  samorządowych  gminy  

lub gminnych jednostek organizacyjnych, a w przypadku obwodu w szpitalu, 

jedną osobę wskazaną spośród pracowników szpitala. Ogółem w skład każdej 

obwodowej komisji ds. referendum powołać można od 5 do 9 osób.

Zgodnie  z  kalendarzem  czynności  związanych  z  przeprowadzeniem 

referendum do dnia 7 sierpnia 2015r. osiem podmiotów zgłosiło kandydatów  

do 22. obwodowych komisji ds. referendum w gminie Trzcianka.

Powołanie obwodowych komisji ds. referendum ma na celu zapewnienie 

prawidłowej  i  sprawnej  realizacji  ustawowo określonych  zadań  związanych  

z  przeprowadzeniem  głosowania,  ustaleniem  jego  wyników  w  obwodach 

głosowania oraz przekazaniem protokołów głosowania w obwodzie właściwemu 

komisarzowi wyborczemu.


