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Komisarza  Wyborczego  w Gdańsku  I

z dnia  7 października  2020  r.

w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  u  pizvpióWad7@n!P  referendum  gminnego  dotyczącego

odwołania  Wójta  Gminy  Kolbudy  przed  upływem  kadencji

Na  podstawie  art. 22  ust. 4 ustawy  z dnia  15 września  2000 r. o referendum  lokalnym

(t.j.  Dz.  U. z  2019  r. poz.  741)  po  rozpatrzeniu  wniosku  mieszkańców  gminy  Kolbudy

o przeprowadzenie  referendum  gminnego  w sprawie  odwołania  Wójta  Gminy  Kolbudy  przed

upływem  kadencji,  Komisarz  Wyborczy  w Gdańsku  I postanawia

odrzucić  wniosek.

Uzasadnienie

W dniu  131ipca  2020  r. wpłynęło  do Urzędu  Gminy  Kolbudy  powiadomienie  grupy  obywateli

gminy  Kolbudy,  skierowane  do Wójta  Gminy  Kolbudy  o zamiarze  wystąpienia  z inicjatywą

przeprowadzenia  referendum  gminnego  w sprawie  odwołania  Wójta  Gminy  Kolbudy  przed  upływem

kadencji.  W  powiadomieniu  grupa  obywateli  ustanowiła  Tomasza  Płotkę,

Pełnomocnikiem  Inicjatora  Referendum.  Podobne  pismo

wpłynęło  do biura  Komisarza  Wyborczego  w Gdańsku  I w dniu  131ipca  2020  r.

Złożenie  powiadomienia  Komisarz  Wyborczy  potwierdził  pismem  z dnia 14 lipca  2020  r. o sygn.

DGD-778-2/20.

W dniu  9 września  2020  r. Pełnomocnik  Inicjatora  Referendum  złożył  Komisarzowi

Wyborczemu  w Gdańsku  I pisemny  wniosek  o przeprowadzenie  referendum  gminnego,  załączając

do niego:

*  publikacje  prasowe  z lokalnej  prasy,  zrzut  artykułu  zamieszczonego  na portalu  internetowym,

ulotki  informacyjne  oraz  zdjęcia  wskazujące  miejsca  ich  rozplakatowania  na  nośnikach

informacyjnych  (w tym tablice  sołeckie,  witryny  sklepowe)  dotyczące  podania  do wiadomości

mieszkańców  przedmiotu  zamierzonego  referendum;

*  174  karty  zawierające  łącznie  1541  pozycji  osób  popierających  inicjatywę  referendalną.

Dołączone  do wniosku  karty  zostały  ponumerowane  od nr I do nr 174,  oznaczono  na każdej

z nich ilość pozycji  zawierającej  podpisy  (bez  sprawdzania  ich poprawności).  Każdą  kartę

opatrzono  ponadto  pieczęcią  i podpisem  Komisarza  Wyborczego  oraz  podpisem  Pełnomocnika

Inicjatora  Referendum.

W wyniku  przeprowadzanych  czynności  sprawdzających  ustalono,  że na kartach  znajdowało  się

faktycznie  1537  podpisów  mieszkańców  udzielających  poparcia  inicjatywie  referendalnej.

W celu potwierdzenia  prawidłowości  danych  zawartych  na wykazach  poparcia,  Komisarz

Wyborczy  w  Gdańsku  I wykorzystał  aplikację  Krajowego  Biura  Wyborczego  ,,Poparcie"



(wykorzystującej  dane  z Systemu  Rejestrów  Państwowych  ,,Zródło"  oraz  modułu  Centralnego

Rejestru  Informacji  Dodatkowych  (CRID)).  Badania  wykazów  poparcia  dokonywali  pracownicy

Delegatury  Krajowego  Biura  Wybiorczego  w  Gdańsku.  Czynności  sprawdzające  dokonano

w siedzibie  Delegatury  Krajowego  Biura  Wyborczego  w Gdańsku.

Prawne  wymogi  wniosku  w sprawie  odwołania  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego  przed

upływem  kadencji  określają  przepisy  ustawy  z dnia 15 września  2000  r. o referendum  lokalnym

(t.j. Dz. U. z 2019  r. poz.  741)w  tym szczególnie  art. 4 pkt. 1, art. 13 ust. I i3  oraz  art. 14.

Wszystkie  stwierdzone  odstępstwa  od przyjętych  zasad  oznaczone  zostały  na kartach  poprzez

zakreślenie  pozycji  dotkniętej  wadą.

W przypadku  zakwestionowania  poparcia  z powodu  więcej  niż jednej  wady  podpis  wadliwy

zaliczany  był  wyłącznie  do jednej  grupy  wad  (występującej  najwcześniej).  Badając  karty  z podpisami

poparcia  Komisarz  Wyborczy  kierował  się zapisami  uchwały  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego

z dnia  11 grudnia  2017  r. (ll OPS  2/1 7).

Komisarz  Wyborczy  w oparciu  o złożone  dokumenty  i wyniki  postępowania  sprawdzającego

jakim  poddano  wykazy  podpisów  poparcia  inicjatywy  referendalnej  ustalił,  że:

1 ) wniosek  w sprawie  przeprowadzenia  referendum  gminnego  złożony  został  z zachowaniem

ustawowego  terminu  określonego  w art.14  ust.1 ustawy  o referendum  lokalnym,

2 ) inicjator  referendum  w sposób  wystarczający  spełnił  wynikający  z art. 13 ust. 1 i 3 ustawy

obowiązek  powiadomienia  mieszkańców  gminy  Kolbudy  o podjętej  inicjatywie

przeprowadzenia  referendum  w sprawie  odwołania  Wójta  Gminy  Kolbudy  przed  upływem

kadencji,

3 ) wniosek  o przeprowadzenie  referendum  gminnego  w  sprawie  odwołania  Wójta  Gminy

Kolbudy  nie  spełnił  wynikającego  z art. 4 pkt I  w związku  z  art.  5 ustawy

o  referendum  lokalnym  warunku  uzyskania  poparcia  przez  co  najmniej  IO%

uprawnionych  do  głosowania  mieszkańców  gminy.

Przy  badaniu  wniosku  w tym  zakresie  Komisarz  Wyborczy  odniósł  się  do liczby  mieszkańców

miasta  uprawnionych  do głosowania  i figurujących  w stałym  rejestrze  wyborców  wg stanu

na koniec  kwartału  poprzedzającego  dzień  złożenia  wniosku  tj. na dzień  30 czerwca  2020  r.

(wynoszącej  13278  wyborców).

W związku  z tym  do  spełnienia  ustawowego  wymogu  poparcia  złożonego  wniosku

o referendum  konieczne  było  przedłożenie  przez  inicjatora  co najmniej  1328  prawidłowych

podpisów.

Weryfikacja  prawidłowości  danych  zawartych  na 1 ?4 kartach  wykazu  podpisów  dołączonych

do wniosku  wykazała  że na 1537  pozycji  poparcia  widniejących  na wykazach  324

obarczone  były  nieprawidłowościami.
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Wady  stwierdzone  na wykazach  miały  charakter  większych  lub mniejszych  niedokładności

utrudniających  identyfikację  danych  mieszkańców  popierających  inicjatywę  referendum

i dotyczyły:

*  podpisu  wyborcy  (1 pozycja),

*  imion  i nazwisk  (32 pozycje),

*  adresów(158pozycji),

*  numeru  ewidencyjnego  PESEL  (45 pozycji)

*  daty  udzielonego  poparcia  (20 pozycji),

*  posiadania  praw  wyborczych  (55 pozycji  zawierających  dane  osób,  które  nie Tigurują

w stałym rejestrze wyborców gminy Kolbudy tj. w myśl art. 18 @ 5 ustawy z dnia 5 stycznia

2011 r. -  Kodeks  wyborczy  (Dz.U  z 2020  r. poz.1319)  nie posiadają  prawa  wybierania.

Czynności  sprawdzające  ujawniły  również,  że 17 numerów  ewidencyjnych  PESEL  zostało

na  wykazach  podpisów  podane  2-krotnie.  W takim  przypadku  w ocenie  Komisarza

Wyborczego  w Gdańsku  I z 34 pozycji  (5 pozycji  z tej grupy  posiadało  inne  wady,  w tym obie

pozycje  podane  przez  jednego  z mieszkańców)  możliwe  jest  uznanie  za prawidłowe  poparcie

jedynie  13.

W związku  z powyższym  należało  orzec  jak  na wstępie.

POUCZENIE

Na  niniejsze  postanowienie  Pełnomocnikowi Inicjatora  Referendum  służy  skarga

do Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w Gdańsku  w terminie  14 dni od dnia  doręczenia

postanowienia.

Otrzymują:

1.  Tomasz  Płotka  - Pełnomocnik  Inicjatora  Referendum

2. Wójt  Gminy  Kolbudy

Komisarz  Wyborczy

w Gdańsku  I

Mariusz  Nowicki

3.  Państwowa  Komisja  Wyborcza


