
Uchwała Nr XL/505/97
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o Referendum w sprawie powszechnego uwłaszczenia mieszkańców Szczecina 
majątkiem miasta Szczecina.

Na podstawie artykułów: art. 1 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 11 
października 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 84, poz. 386)
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uchwala, co następuje:
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Rada Miasta Szczecina uchwala przeprowadzenie referendum w sprawie powszechnego 
uwłaszczenia mieszkańców Szczecina majątkiem miasta Szczecina.
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Pytania referendalne formułuje się w sposób następujący:

1. Czy jesteś za tym, aby każdy mieszkaniec Szczecina otrzymał świadectwo udziałowe 
o nominale 1200 złotych na zakup mienia komunalnego w zamian za opłatę w kwocie 
20 złotych? 

�� Czy jesteś za tym, aby sprzedaż mienia komunalnego miasta Szczecina za świadectwa 
udziałowe następowała wyłącznie na rzecz obywateli polskich i krajowych podmiotów 
gospodarczych?
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Ustala się termin przeprowadzenia referendum na dzień 22 listopada 1998 r.
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Określa się wzór karty do głosowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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Ustala się następujący kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum:

1. Prezydent Miasta w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się uchwały poinformuje o 
liczbie mieszkańców Szczecina, uprawnionych do głosowania poprzez wywieszenie 
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

2. Uchwała Rady Miasta zostanie rozplakatowana oraz opublikowana we wszystkich 
dziennikach wydawanych w Szczecinie do dnia 22 października 1998 r., a także w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego, 

�� Od 22 października 1998 r. do dnia referendum zostaną w trybie określonym w 
punkcie 2) przedstawione informacje, objaśniające sposób głosowania oraz warunki, 
przy których spełnieniu referendum będzie wiążące, 

4. Rada Miasta powoła Terytorialną Komisję Wyborczą w terminie do dnia 30 
października 1998 r., 

�� Terytorialna Komisja Wyborcza powoła komisje obwodowe do dnia 06 listopada 1998 
r. 

6. Terytorialna Komisja Wyborcza ustali wzoru formularzy protokołów sporządzanych 
przez obwodowe Komisje Wyborcze do 10 listopada 1998 r.
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W terminie do 22 listopada 1998 r. Rada Miasta Szczecina przygotuje projekt uchwały “W 
sprawie sposobu realizacji powszechnego uwłaszczenia mieszkańców majątkiem miasta 
Szczecina”.
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�������ły powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
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Załącznik 
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�� Uchwały Nr XL/505/97
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KARTA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM UWŁASZCZENIOWYM

wyznaczonym na dzień 22 listopada 1998 r. na podstawie Uchwały Nr XL/505/97 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r.

W SPRAWIE POWSZECHNEGO UWŁASZCZNIA
MIESZKAŃCÓW SZCZECINA MAJĄTKIEM MIASTA SZCZECINA
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�� Czy jesteś za tym, aby każdy mieszkaniec Szczecina otrzymał 
świadectwo udziałowe o nominale 1200 złotych na zakup mienia 
komunalnego w zamian za opłatę w kwocie 20 złotych? 
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�� Czy jesteś za tym, aby sprzedaż mienie komunalnego miasta Szczecina 
za świadectwa udziałowe następowała wyłącznie na rzecz obywateli 
polskich i krajowych podmiotów gospodarczych?
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Przekreślenie krzyżykiem kratki przy – TAK oznacza, że głosujesz za.
Przekreślenie krzyżykiem kratki przy – NIE oznacza, że głosujesz przeciw.
Aby głos był ważny należy postawić krzyżyk w kwadracie pola przy jednej z dwóch 
możliwości albo przy TAK, albo przy NIE.


