
                                                       

Uchwała Nr XXX/243/2009
Rady  Gminy Masłów

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia zasad i trybu wyboru członków Gminnej Komisji ds. Referendum oraz 
członków Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum lokalnym zarządzonym na 
dzień 7 czerwca 2009r. przez Radę Gminy Masłów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust.1 i 2 pkt. 2 ustawy z 
dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym. (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) w związku z  
uchwałą Nr XXIX/231/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 03 kwietnia 2009 r. w sprawie 
przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Masłów od właścicieli  
nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Gminy Masłów,   Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
W skład Gminnej Komisji ds. Referendum, zwanej dalej „Gminną Komisją” oraz w skład 
Obwodowych Komisji ds. Referendum, zwanych dalej „Obwodowymi Komisjami”, mogą 
wchodzić tylko wyborcy stale zamieszkali na obszarze Gminy Masłów.
 

§ 2
Można być członkiem tylko jednej komisji.

§ 3
W skład Gminnej Komisji wchodzi sześć osób.

§ 4
W skład Obwodowej Komisji wchodzi sześć osób, w tym z urzędu, jako członek, osoba wskazana 
przez Wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek 
organizacyjnych.

§ 5
1. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Komisji dokonuje się na piśmie.
2. Zgłoszenie winno zawierać:
    a) nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania,
    b) PESEL, NIP oraz nr dowodu osobistego,
    c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do składu Gminnej Komisji,
    d) oświadczenie, że kandydat nie składał i nie złoży innych zgłoszeń na członka Gminnej  
        Komisji,
    e) datę i czytelny podpis kandydata.

§ 6
Zgłoszenia, o których mowa w § 5, wrzucane będą do ostemplowanej i oznaczonej urny w siedzibie 
Urzędu Gminy w Masłowie w okresie co najmniej 4-ech dni roboczych przed upływem terminu 
przewidzianego do zgłaszania kandydatów w godzinach pracy urzędu.



§ 7
1. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższających dopuszczalny skład Gminnej Komisji, o jej 
składzie decyduje publiczne losowanie przeprowadzane przez Zespół wyznaczony przez Radę 
Gminy w składzie czterech radnych i jeden pracownik wyznaczony przez Wójta.
2. Czynności swe zespół wykonuje w składzie co najmniej 3 – osobowym.
3. Na okoliczność przeprowadzenia losowania Zespół sporządza protokół, który będzie podstawą do 
podjęcia przez Radę Gminy uchwały o powołaniu Gminnej Komisji.

§ 8
Osoba wyłoniona w drodze publicznego losowania do składu Gminnej Komisji traci w niej 
członkostwo w razie złożenia rezygnacji oraz w przypadku dokonania więcej niż jednego 
zgłoszenia, o którym mowa w § 5.

§ 9
Postanowienia § 5-8 stosuje się odpowiednio przy powołaniu Obwodowych Komisji, z tym, że 
publiczne losowanie Gminna Komisja przeprowadza w składzie co najmniej 5-cio osobowym.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Masłów.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros


