
Uchwała nr 3/2019
Miejskiej Komisji do Spraw Referendum

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie zasad powoływania członków obwodowych komisji do spraw referendum
oraz  ustalenia  wzoru  zgłoszenia  kandydata  na  członka  obwodowej  komisji
wyborczej  do spraw referendum w Lublinie  w referendum lokalnym w istotnych
sprawach  dotyczących  mieszkańców  Lublina  wyznaczonym  na  dzień  7  kwietnia
2019 r.

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 400 i z 2018 r. poz. 1349 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1
Obwodowe  komisje  do  spraw  referendum  w  referendum  lokalnym  w  istotnych

sprawach dotyczących mieszkańców Lublina wyznaczonym na dzień 7 kwietnia 2019 r.,
zwane  dalej  „komisjami”,  będą  działały  w  składzie  od  6  do  7  osób  w  stałych  oraz
odrębnych obwodach głosowania. 

§ 2
Określa się następujące zasady powoływania członków komisji:

1) można być członkiem tylko jednej komisji;
2) nabór do komisji jest otwarty;
3) zgłoszenia do komisji przyjmowane będą za pośrednictwem Urzędu Miasta Lublin;
4) kandydować do komisji może osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców Gminy Lublin;
5) w skład każdej komisji wchodzi – jako członek – osoba wskazana przez Prezydenta
     Miasta Lublin;
6) gdyby  liczba  członków  komisji  miała  być  większa  niż  jej  skład  określony  w  §  1,
    kandydatów do składu komisji  wyłania się w drodze losowania spośród zgłoszonych
    kandydatur;
7) w  przypadku  niepowołania  kandydata,  w  wyniku  losowania,  do  składu  komisji  -
    kandydat,  za jego zgodą,  może być powołany w skład innej  komisji,  w której  liczba
    kandydatów będzie mniejsza niż minimalny skład komisji określony w § 1;
8) jeżeli  liczba  zgłoszonych  kandydatów  będzie  mniejsza  niż  minimalny  skład  komisji
    określony w § 1, termin zgłaszania kandydatów do komisji może zostać przedłużony.
9) uzupełnienie składu komisji co najmniej do składu minimalnego następuje, gdy liczba jej
    członków  spadnie  poniżej  6  osób,  a  w  przypadku  składu  komisji  w  liczbie  6  osób
    Miejska  Komisja  do  Spraw  Referendum  może  zdecydować  o  uzupełnieniu  komisji
    do 7 osób. 

§ 3
Ustala się wzór „Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej do

spraw referendum w Lublinie w referendum lokalnym w istotnych sprawach dotyczących
mieszkańców Lublina wyznaczonym na dzień 7 kwietnia 2019 r.” w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.



§ 4
Obsługę i  techniczno-materialne  warunki  pracy  komisji  zapewnia Prezydent  Miasta

Lublin.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Miejskiej Komisji do Spraw Referendum

                                                                  Anna Ryfka


