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UCHWAŁA NR XXII/143/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum
lokalnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 741) - Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję doraźną w składzie:
1) Bartosz Jabłoński
2) Marek Kowalczyk
3) Bernard Szyrwiński
4) Leszek Wieczór
5) Zbigniew Kołodziej
6) Marzena Wierzbicka
7) Jolanta Kadler
2. Zadaniem komisji będzie sprawdzenie, czy wniosek Stowarzyszenia „NASZ DOBIEGNIEW”
o przeprowadzenie referendum lokalnego odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 września 2000r.
o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 741).
3. W pracach komisji uczestniczy – w charakterze obserwatora – inicjator referendum lub jego
pełnomocnik.
4. Komisja sporządza protokół z czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 2 wraz
z opinią o zgodności wniosku z przepisami prawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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UZASADNIENIE
W dniu 24 czerwca 2020 r. Burmistrz Dobiegniewa, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. o referendum lokalnym, przekazał wniosek Stowarzyszenia
„NASZ DOBIEGNIEW” o przeprowadzenie referendum lokalnego, podczas którego mieszkańcom
Gminy Dobiegniew zostaną zadane pytania:
„1. Czy wyrażasz zgodę na sprzedaż gruntu gminnego pod budowę biogazowni na terenie
Dobiegniewa?
2. Czy chcesz żeby na terenie Dobiegniewa powstała biogazownia?
3. Czy chcesz żeby na terenie gminy Dobiegniew powstawały biogazownie?”
Wniosek ten podlega sprawdzeniu pod względem zgodności z przepisami ustawy
o referendum lokalnym. Weryfikacja wniosku referendalnego, zgodnie z art. 16 przedmiotowej
ustawy, należy do kompetencji organu stanowiącego, który w tym celu powołuje komisję ze swego
składu.
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