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POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU
z dnia 5 grudnia 2016 r.
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o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego
portu lotniczego
Na podstawie art.20 ust.4 z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze
zm.1') w związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29
listopada 2016 r. - sygnatura akt II OSK 1934/16 oraz art.40a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz..l 12 ze zm.2') w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, Komisarz
Wyborczy w Białymstoku postanawia:
§ 1. Przeprowadzić referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego
portu lotniczego.
§ 2. Określić treść pytania referendalnego w brzmieniu: Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie
podlaskim regionalnego portu lotniczego?
§ 3. Wyznaczyć datę referendum na niedzielę 15 stycznia 2017 r.
§ 4. Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu
czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.
§ 5. Ustalić wzór i treść karty do głosowania jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia.
§ 6. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Brailie^a jak w załączniku
Nr 3 do niniejszego postanowienia.
§ 7. Wykonanie postanowienia powierzyć Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Marszałkowi Województwa
Podlaskiego stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze
województwa podlaskiego.

Komisarz Wyborczy w

Bogdan Łaszkiewicz
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‘'Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z2 0 l4 r.poz.l87l i z2015 r. poz. 1045, 1485
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588. Nr 134,
poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217. poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014
r. poz. 179, I 80 i 1072 r. oraz z 2015 r. 1043, 1044,1045,1923 i 2281.
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Załącznik Nr 1 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 5 grudnia 2016 r.
KALENDARZ CZYNNOŚCI

Termin wykonywania
czynności referendalnej**
do dnia 8 grudnia 2016 r.

do dnia 11 grudnia 2016 r
do dnia 16 grudnia 2016 r.

do dnia 21 grudnia 2016 r.

do dnia 22 grudnia 2016
do dnia 25 grudnia 2016 r.

do dnia 6 stycznia 2017 r.
do dnia 10 stycznia 2017 r.
dnia 13 stycznia 2017 r.
godz. 2400
dnia 14 stycznia 2017 r.
dnia 15 stycznia 2017 r.
godz. 700- 2100

Treść czynności referendalnej
-ogłoszenie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
postanowienia o przeprowadzeniu referendum ,
-podanie postanowienia
o przeprowadzeniu referendum do wiadomości
mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie województwa podlaskiego,
-utworzenie obwodów odrębnych.
-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o
numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej
dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
-powołanie przez Sejmik Województwa Podlaskiego Wojewódzkiej Komisji do
Spraw Referendum,
-powołanie powiatowych ( miejskich) komisji do spraw referendum przez
właściwe miejscowo organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego,
-zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
-sporządzenie przez urzędy miast i gmin spisu osób uprawnionych do udziału w
referendum,
-powołanie przez Wojewódzką Komisję do Spraw Referendum obwodowych
komisji do spraw referendum,
-zgłoszenie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille a,
-przekazanie osobom uprawnionym do udziału w referendum informacji o
terminie referendum, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz o
warunkach ważności głosu w referendum oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.
-składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
-składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o
dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
-zakończenie kampanii referendalnej.
-przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum
spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
-głosowanie

*' Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
w związku z. art. 1 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706 z
późn. zm.), - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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Załącznik Nr 2 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 5 grudnia 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum wojewódzkim zarządzonym
przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku na dzień 15 stycznia 2017 r.

Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim
regionalnego portu lotniczego ?

□

TAK

□

NIE

INFORMACJA
Glosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znakA,X*' {dwie linie przecinające się w obrębie kratki)
v/ kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK* albo w kratce obok odpowiedzi negatywnej VNIE”. Postawienie znaku
VX* w obu kratkach lub niepostawienie tego znaku w żadnej kratce spowoduje nieważność głosu.
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Załącznik Nr 3 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 5 grudnia 2016 r.
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