
U C H W A Ł A  Nr  275/XXXIII/17 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

 

w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego  

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 4, 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), Rada Miasta Milanówka uchwala 

co następuje: 
 

§ 1. 

Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego objęcia Miasta 

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

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

§ 2.  

1. Ustala się treść pytań w referendum w następującym brzmieniu: 

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

samorządu terytorialnego, objęła Miasto Milanówek?”. 

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

"NIE". 

 

§ 3. 

Referendum odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017 r. 

 

§ 4. 

1. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wzór nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a określa 

załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa załącznik 

nr 3 do uchwały. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 

umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowaniu na terenie Miasta 

Milanówka. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Na XXIX sesji w dniu 5 lutego 2017 r. Rada Miasta Milanówka podjęła stanowisko,  

w którym kategorycznie zażądała wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju 

miasta stołecznego Warszawy. Wyraziła tym samym sprzeciw wobec próby zmiany statusu 

naszego miasta bez możliwości wyrażenia opinii przez mieszkańców Milanówka. 

Mając na uwadze zainteresowanie tym problemem społeczeństwa milanowskiego,  

a także ogromne zaangażowanie wyrażone poprzez wystąpienie z inicjatywą przeprowadzenia 

referendum gminnego uważamy, że zachodzi konieczność zapytania mieszkańców 

Milanówka o ich opinię odnośnie przyszłości naszego miasta. Dlatego też składamy niniejszy 

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z pytaniem o następującej 

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

samorządu terytorialnego, objęła Miasto Milanówek?”. Chcemy w ten sposób pokazać 

solidarność z naszymi mieszkańcami, którzy wybrali nas jako swoich reprezentantów  

i umożliwić przeprowadzenie referendum w dniu 4 czerwca – w dniu symbolicznym dla 

polskiej demokracji. 

Zgodnie z art. 4 ustawy o referendum lokalnym uchwałę w sprawie referendum 

podejmuje się m.in. z inicjatywy organu stanowiącego. Występujemy więc z taką inicjatywą 

jako grupa radnych, którym bliski jest los naszego miasta oraz zdanie naszych mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


