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Poz. 5538
UCHWAŁA NR XLVII/476/14
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie: przeprowadzenia referendum lokalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 706) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy
Miasta Bochnia nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie Statutu Gminy
Miasta Bochni (t.j. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 3703) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. 1. W związku z tym, że wniosek inicjatora referendum, którym jest Bocheński Związek Pracodawców
z siedzibą w Bochni, spełnia wymogi ustawy o referendum lokalnym oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć
sprzecznych z prawem postanawia się o przeprowadzeniu referendum lokalnego.
2. Ustala się następującą treść pytania w referendum lokalnym:
„Czy jesteś za budową parkingu podziemnego na Placu im. Generała Leopolda Okulickiego w Bochni?”.
Pod pytaniami umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”
§ 2. Termin przeprowadzenia referendum, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały ustala się na dzień
23 listopada 2014 r.
§ 3. 1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, o którym mowa w niniejszej
uchwale określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wzór i treść karty do głosowania określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzony w alfabecie Braille’a określa załącznik nr 3 do
uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz
rozplakatowaniu na tablicach osiedlowych Gminy Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/476/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 września 2014 r.
Kalendarz czynności wyborczych zwianych z przeprowadzeniem referendum lokalnego
w dniu 23 listopada 2014 rok

Termin wykonania
czynności

Treść czynności

dnia 8 października 2014 r.

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego uchwały Rady Miasta Bochnia
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

do dnia
24 października 2014 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Bochnia, informacji
o numerach i granicach obwodów głosowania siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,
w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych do głosowania korespondencyjnego i lokalach
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania przez pełnomocnika

do dnia
29 października 2014 r.

powołanie przez Radę Miasta Bochnia Miejskiej Komisji ds. Referendum w Bochni

do dnia
2 listopada 2014 r.

- powołanie przez Miejską Komisję ds. Referendum w Bochni obwodowych komisji ds. Referendum
w Bochni,
- sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Bochnia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału
w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’ a

do dnia
14 listopada 2014 r.

składanie Burmistrzowi Miasta Bochnia wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia
18 listopada 2014 r.

składanie przez wyborców Burmistrzowi Miasta Bochnia wniosków o dopisanie ich do spisu
wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Miasta Bochnia właściwej ze
względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

do dnia
21 listopada 2014 r.
do godz. 24.00

zakończenie kampanii referendalnej

do dnia 22 listopada 2014 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum spisów wyborców

w dniu 23 listopada 2014 r.
godz. 7.00-21.00

referendum lokalne - głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, jeżeli
koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Czynności określone kalendarzem referendalnym są
wykonywane w godzinach pracy Urzędu Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/476/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 września 2014 roku

Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/476/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 września 2014 roku

Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło

