
Projekt 

Uchwała Nr _____ 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia __________ 2017 r.  

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 4, art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1 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 dotyczącego objęcia Gminy 

Michałowice  przez m.st. Warszawa w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej 

jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 2 
1.  Ustala się następującą treść pytania referendum: 

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu 

terytorialnego, objęła Gminę Michałowice?” 

2. Pod pytaniem referendalnym umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: "TAK", "NIE". 

 

§ 3 

 Referendum odbędzie się w dniu 4 czerwca  2017 r. 

 

§ 4 
1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzony w alfabecie Braille’a stanowi załącznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz 

bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy Michałowice  i na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Michałowice 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



 
Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr _______ 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ___________ 

 

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego 

zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r. 
 

Termin wykonania czynności  Treść czynności 

do dnia 5 maja 2017 r.  

  

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta 

Gminy Michałowice  oraz umieszczenie w BIP-ie 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 

  

zgłaszanie do Rady Gminy Michałowice  kandydatów na członków 

Gminnej Komisji do spraw Referendum 

do dnia 10 maja 2017 r. 

  

powołanie przez Radę Gminy Michałowice Gminnej Komisji do 

spraw Referendum 

do dnia 12 maja 2017 r.  

 

zgłaszanie do Gminnej Komisji do spraw Referendum w 

Michałowicach  kandydatów na członków obwodowych komisji do 

spraw referendum 

do dnia 14 maja 2017 r.  

  

powołanie przez Gminną Komisję do spraw Referendum w 

Michałowicach obwodowych komisji do spraw referendum 

  

zgłaszanie Wójtowi Gminy Michałowice przez wyborców 

niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum 

zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy 

nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a 

  sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum 

 

 

przekazanie przez Wójta Gminy Michałowice osobom 

uprawnionym do udziału w referendum w stałych obwodach 

głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczonego w 

oddawczych skrzynkach pocztowych informacji o referendum 

 

do dnia 26 maja 2017 r. 

  

składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum 

wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do dnia 30  maja 2017 r.  

  

składanie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w 

referendum wniosków o dopisanie ich do spisu w wybranym przez 

siebie obwodzie głosowania 

dnia 2 czerwca 2017 r.  

godz. 24:00 
 

zakończenie kampanii referendalnej 

dnia 3 czerwca 2017 r. 
  

przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji do spraw 

Referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum 

dnia 4 czerwca 2017 r.    głosowanie od godz. 7.00 do godz. 21.00 
 



 

Załącznik Nr 2 do 

Do uchwały Nr___________ 

Rady Gminy Michałowice 

z  dnia _________________ 

 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
w referendum gminnym zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r. 

 

 

Czy jest Pan/Pani za tym żeby m. st. Warszawa jako metropolitarna 

jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Michałowice? 

 

           

                               TAK 

  

           

     NIE  
 

 
INFORMACJA:  

Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub NIE. 
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednego kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje 
nieważność  
głosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Karta formatu A5 

A – 58 mm    D – 6 mm 

B – 40 mm    E – 22 mm 

C – 8 mm    F – 35 mm 

 

 – 6 mm x 6 mm mierzone po zewnętrznej krawędzi kratki, grubość linii 1 pkt 
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Załącznik Nr 3 do 

Do uchwały Nr___________ 

Rady Gminy Michałowice 

z  dnia _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK   

 

 

NIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakładka formatu A5 

A – 58 mm   D – 6 mm 

B – 40 mm   E – 22 mm 

C – 8 mm   F – 40 mm 

 
  

Nakładka na kartę do głosowania w referendum gminnym 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 powyższa treść drukowana alfabetem Braille’a 
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Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 

Referendum gminne ma dotyczyć objęcia Gminy Michałowice przez miasto stołeczne 

Warszawa jako metropolitalną jednostkę samorządu terytorialnego. 

 Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, złożony w trybie poselskim, 

przewidujący utworzenie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, wzbudził 

zaniepokojenie władz Gminy Michałowice, wyrażone we wspólnym stanowisku Wójta i Rady 

Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r.  Zwrócono w nim uwagę, iż wprowadzanie tak 

ważnych dla mieszkańców zmian miałoby nastąpić w trybie projektu poselskiego, 

z pominięciem procesu konsultacji, co wywołało wówczas zdecydowany sprzeciw.  

 Ustawa ta budzi spore emocje i duży niepokój, ponieważ jest niedoprecyzowana, 

wątpliwości dotyczą przyjętych w projekcie rozwiązań prawnych i instytucjonalnych. Projekt  

nie precyzuje kwestii finansów i majątku „dołączanych” gmin, spraw podatkowych.               Z 

przedstawionego projektu wynika, że gminom włączonym do aglomeracji warszawskiej 

zostaną ograniczone dotychczasowe kompetencje wynikające z ustawy o samorządzie 

gminnym, w tym m.in. w zakresie planowania przestrzennego, polityki społeczno-

gospodarczej, transportu zbiorowego. 

W wyniku oburzenia  mieszkańców oraz środowiska samorządowego gmin objętych 

projektem na sposób procedowania tak istotnych rozwiązań, nacisków na przeprowadzenie 

dialogu z zainteresowanymi środowiskami, projektodawcy ustawy zdecydowali się na podjęcie 

konsultacji społecznych. Niestety dziś już możemy stwierdzić, że nie są one prowadzone w 

szerokim zakresie, w rzetelny sposób.   

 Trudno bowiem za miarodajne uznać konsultacje prowadzone przy użyciu strony 

internetowej www.konsultacjemetropolia.pl. Przeprowadzający konsultacje nie pokusili się 

bowiem o uzyskanie szerokiej reprezentatywności respondentów, dotarcie do jak największej 

ich liczby – w Gminie Michałowice, liczącej ponad 17 tys. mieszkańców wyznaczone zostały 

tylko dwa punkty konsultacyjne, do tego oba w Michałowicach – jednej z 13 miejscowości! 

Nie można więc mówić o zakrojonych na szeroką skalę i prowadzonych profesjonalnie 

konsultacjach, mocno ograniczając z góry ich zasięg. Zastrzeżenia budzi także, zamieszczona 

na stronie www.konsultacjemetropolia.pl, ankieta, przygotowana z założeniem „jedynej 

słusznej” odpowiedzi.  Konsultacjom społecznym, a tym samym dalszemu procedowaniu, 

poddany został projekt ustawy w wersji  zaprezentowanej pierwotnie (nie zawierający 

precyzyjnych zapisów, budzący wrażenie bałaganu legislacyjnego), a nie jak wcześniej 

zapowiadano poprawiony i rozwiewający narosłe wątpliwości co do umieszczonych w nim 

zapisów. 

 Zbudowane przez lata funkcjonowania polskiej samorządności solidne podstawy do 

samostanowienia lokalnej społeczności w najważniejszych kwestiach jej dotyczących nie mogą 

zostać zaprzepaszczone poprzez zapisy ustawy pisanej w pośpiechu i bez udziału 

zainteresowanych stron – mieszkańców, samorządowców.  

W związku z licznymi głosami mieszkańców Gminy Michałowice, które otrzymujemy, 

wyrażającymi sprzeciw wobec sposobu procedowania projektu ustawy i chęcią zaangażowania 

się mieszkańców w proces decyzyjny, dotyczący ważnych dla funkcjonowania lokalnej 

społeczności kwestii przynależności do określonych struktur organizacyjnych (metropolia 

warszawska), zgłaszamy wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego.    
 

 

http://www.konsultacjemetropolia.pl/

