
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XXII/144/2009 
Rady Gminy w BliŜynie 
z dnia 6 lutego 2009r. 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI 
 
związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę BliŜyn od 
właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy BliŜyn  
 

 
Czynność wyborcza 

 

 
Termin realizacji 

Podanie tekstu uchwały do publicznej widomości poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń i zamieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu Gminy 

w ciągu 3 dni od daty podjęcia 
uchwały przez Radę Gminy  

Rozpoczęcie kampanii referendalnej, słuŜącej wyjaśnieniu istoty 
problemu rozstrzyganego w referendum. 

w ciągu 3 dni od daty podjęcia 
uchwały przez Radę Gminy  

Przekazanie tekstu uchwały do opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

w ciągu 7 dni od daty podjęcia 
uchwały przez Radę Gminy  

Powołanie przez Radę Gminy BliŜyn Gminnej Komisji Do Spraw 
Przeprowadzenia Referendum w sprawie przejęcia przez Gminę 
BliŜyn od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie 
pozbywania się  odpadów komunalnych. 
 

najpóźniej na 25 dni przed 
dniem referendum 

Powołanie przez Gminną Komisję Do Spraw  Przeprowadzenia 
Referendum obwodowych komisji w celu przeprowadzenia i ustalenia 
wyników referendum. 
 

najpóźniej na 21 dni przed 
dniem referendum 

Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, 
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum.  

Najpóźniej na 21 dni przed 
dniem referendum 

Sporządzenie i wyłoŜenie do publicznego wglądu spisów wyborców 
uprawnionych do głosowania . 

14 dni przed referendum  

Zakończenie kampanii referendalnej. 24 godziny przed dniem 
głosowania  

Przeprowadzenie głosowania w referendum  
 od godz.6.00 do 20.00 

7 czerwca 2009r 

1. Sporządzenie przez Komisje Obwodowe protokołu wyników 
głosowania w obwodzie. 

2. Sporządzenie przez Gminną Komisję protokołu wyników 
referendum na podstawie danych liczbowych dostarczonych 
przez komisje obwodowe z terenu gminy 

3. Obwieszczenie przez Gminną Komisję wyników głosowania, 
wyników referendum w lokalach głosowania oraz ogłoszenia 
protokołu wyniku referendum w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

niezwłocznie po zakończeniu 
głosowania. 

 
 

 


