
UCHWAŁA Nr XXXVI/332/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 3 i art. 9 ust. 1 i 2  

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 400) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie włączenia 

Gminy Karczew do miasta stołecznego Warszawy, w związku z zamiarem utworzenia 

metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego.  

 

§ 2. 1. Ustala się następującą treść pytania referendum: 

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa, jako metropolitalna jednostka 

samorządu terytorialnego, objęła Gminę Karczew?”  

2.  Pod pytaniem referendalnym umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”; 

„NIE” 

 

§ 3. Termin przeprowadzenia referendum, o którym mowa w § 1, wyznacza się na 

dzień 4 czerwca 2017 r. 

 

§ 4. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa 

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 1. Ustala się wzór i treść karty do głosowania w referendum gminnym: 

1) karta drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m
2 

 koloru białego; 

2) karta jest formatu A5, jednostronnie zadrukowana; 

3) karta posiada ścięty pod kątem 45
o
 prawy górny róg. 

2. Wzór karty do głosowania określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. 1. Ustala się wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie 

Braille’a: 

1)  nakładka wykonana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego 

politereftalanu etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości 

pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm
3
; 

2)  nakładka sporządzona jest w formacie A5, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony 

znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania; 

3)  nakładka posiada ścięty prawy narożnik pod kątem 45
o
; 

4)  w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom, 

przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są 

wycięte kratki, a po ich prawej stronie umieszczone są odpowiednio wyrazy „TAK” i 

„NIE” zapisane alfabetem Braille’a. 

2. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a określa 

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 

2017 r., poz. 730. 



§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy Karczew i na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Pod obrady Sejmu został skierowany projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego 

Warszawy, zgodnie z którym 33 gminy, w tym Gmina Karczew, zostałyby włączone do 

jednej metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego – miasta stołecznego Warszawy, 

posiadającej odrębny uregulowany w projekcie ustawy ustrój i wykonującej zadania z 

zakresu wszystkich ponadgminnych sprawy publicznych o znaczeniu metropolitalnym, 

niezastrzeżonych w odrębnych ustawach na rzecz innych podmiotów, w szczególności w 

zakresie. 
1) zadań powiatu; 

2) kształtowania ładu przestrzennego; 

3) koordynowania realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze 

miasta stołecznego Warszawy; 

4) rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru miasta stołecznego Warszawy w oparciu o 

strategię rozwoju miasta stołecznego Warszawy; 

5) zadań gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

6) zarządzania drogami publicznymi z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg 

ekspresowych; 

7) promocji miasta stołecznego Warszawy i jego obszaru. 

Ponieważ przynależność do miasta stołecznego Warszawy na zasadach przewidzianych w 

projektowanej ustawie stanowiłaby zasadniczą zmianę w ustroju Gminy Karczew, konieczne 

jest wyrażenie w tym zakresie woli mieszkańców Gminy Karczew w trybie referendum 

lokalnego.  

Wniosek radnych o przeprowadzenie referendum lokalnego wychodzi naprzeciw inicjatywie 

obywatelskiej „Młodzi dla gminy”, której ideą jest przeprowadzenie referendum gminnego w 

sprawie przyłączenia Gminy Karczew do m.st. Warszawy, jako metropolitalnej jednostki 

samorządu terytorialnego. Grupa mieszkańców Gminy Karczew – „Młodzi dla gminy” – 

powiadomiła o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną pismem z dnia 20 kwietnia 

2017 r.  w trybie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 400), zwanej dalej „ustawą o referendum lokalnym”. Grupa inicjatywna 

„Młodzi dla gminy” zebrała w ciągu 4 dni ok. 1400 podpisów poparcia wniosku o 

przeprowadzenie referendum z inicjatywy mieszkańców. Jest to jedyna inicjatywa 

obywatelska w gminie, w ramach której udało się zebrać w tak krótkim czasie ilość podpisów 

wystarczającą zgodnie z ustawą o referendum lokalnym do uruchomienia procedury 

przeprowadzenia referendum lokalnego z inicjatywy uprawnionych do głosowania 

mieszkańców gminy. Członkowie grupy inicjatywnej „Młodzi dla gminy” zebrali głosy 

poparcia przeprowadzenia referendum gminnego dla takiego samego pytania, jakie zostało 

zawarte w projekcie uchwały o przeprowadzeniu referendum lokalnego z inicjatywy organu 

stanowiącego gminy. Wniosek radnych o przeprowadzenie referendum z inicjatywy organu 

stanowiącego gminy zmierza do przyspieszenia procedury jego przeprowadzenia, tak aby 

terminem możliwym przeprowadzenia referendum był termin 4 czerwca 2017 r.  

Jednocześnie członkowie grupy inicjatywnej „Młodzi dla gminy” złożyli deklarację, iż w 

przypadku nie podjęcia niniejszej uchwały i nie uruchomienia tym samym procedury 

przeprowadzenia referendum, oni sami będą tę procedurę kontynuować poprzez złożenie w 

ustawowym terminie (do 19 czerwca 2017 r.) wniosku o przeprowadzenie referendum z 

inicjatywy mieszkańców wraz z zebranymi już podpisami poparcia ustawowej liczby 

mieszkańców. 

 

 Zgodnie z art. 9, art. 10, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 

lokalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 400) : 



 referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego w oparciu o uchwałę podjętą bezwzględną większością głosów swojego 

ustawowego składu; 

 referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia 

opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym; 

 koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której 

dotyczy referendum; 

 sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum 

zarządzonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego organ 

wykonawczy tej jednostki przedstawia organowi stanowiącemu na sesji, nie później niż po 

upływie 3 miesięcy od dnia referendum.  

Koszt przeprowadzenia referendum wstępnie szacuje się na kwotę 40 000 zł, które to środki 

zostaną zabezpieczone w budżecie gminy poprzez podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia  

30 grudnia 2016 r..  

 
 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 
 



                                                                                                  Załącznik Nr 1 

                                                                                                  do Uchwały Nr XXXVI/332/2017 

                                                                                                  Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                  z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

 

Kalendarz czynności 

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego, 

zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r. 

 

Termin wykonania 

czynności wyborczej*- 

do dnia 

 

Treść czynności 

 

 

 

05-05-2017 

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Karczewa 

oraz umieszczenia w BIP -ie informacji o numerach i granicach obwodów 

głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji do spraw 

Referendum, w tym o siedzibach komisji  właściwych dla głosowania  

korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 

08-05-2017 

zgłaszanie do Rady Miejskiej w Karczewie kandydatów na członków Miejskiej 

Komisji do spraw Referendum w Karczewie 

10-05-2017 powołanie przez Radę Miejską w Karczewie Miejskiej Komisji do spraw 

Referendum w Karczewie 

12-05-2017 

 

zgłaszanie do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Karczewie kandydatów 

na członków obwodowych komisji do spraw referendum 

 

 

 

 

14-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

powołanie przez Miejską Komisję do spraw Referendum w Karczewie 

Obwodowych Komisji do spraw Referendum 

sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum 

zgłaszanie Burmistrzowi Karczewa przez uprawnione osoby do udziału w 

referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki 

na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a 

przekazanie przez Burmistrza Karczewa osobom uprawnionym do udziału w 

referendum w formie druku bezadresowego umieszczonego w oddawczych 

skrzynkach pocztowych, informacji o referendum 

26-05-2017 

 

składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o 

sporządzenie aktu pełnomocnictwa  do głosowania 

 

30-05-2017 

 

składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o dopisanie 

ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 

 

2-06-2017   do godz. 

24.00 

 

zakończenie kampanii referendalnej 

 

3-06-2017 

przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji do spraw Referendum spisu 

osób uprawnionych do udziału w referendum 

 

4-06-2017 

 

Głosowanie od godz. 7.00   do godz. 21.00 

 

*Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w 

Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia 

roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w 

godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin. 

 

  Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 






