UCHWAŁA Nr XXX /177/2009
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przeprowadzania referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy a dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rady Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1.

 Postanawia się przeprowadzić na terenie Gminy Ostróda referendum w sprawie przejęcia od właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością w treści uchwały, zwanych „właścicielami” obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków.

§ 2.
Głosujący w referendum odpowiada na pytanie:
„Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez gminę Ostróda obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu zryczałtowanej opłaty dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, znajdujących się na terenie Gminy Ostróda?”.

§ 3.
Referendum odbędzie się w dniu 7 czerwca 2009 roku w godzinach od 6:00 do 20:00.

§ 4.
Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Czynności związane z przeprowadzeniem referendum będą wykonywane zgodnie 
z kalendarzem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

















Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/177/ 2009
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 marca 2009r.



KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum gminnym zarządzonym przez
Radę Gminy Ostróda
na dzień 7 czerwca 2009 r.


Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez Gminę Ostróda obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu zryczałtowanej opłaty dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością, znajdujących się na terenie Gminy Ostróda ?



TAK




NIE



Pouczenie o sposobie głosowania:

Głosować można stawiając znak „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


















Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/177/ 2009
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 marca 2009r.



KALENDARZ CZYNNOŚCI


związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.


                                                                                                                    Termin wykonania czynności

Treść czynności
Do 12 maja 2009 r.
powołanie przez Radę Gminy Ostróda Gminnej Komisji ds. Referendum
Do 15 maja 2009 r.
powołanie Komisji Obwodowych przez Gminną Komisję ds. Referendum
Do 22 maja 2009 r.
sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
Do 5 czerwca 2009 r.
( Do godzi. 24:00 )
zakończenie kampanii referendalnej
7 czerwca 2009 r.
( godz. 06:00 – 20:00 )
przeprowadzenie głosowania



