
 
POSTANOWIENIE NR 10/2021  

KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH I 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

 
w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego 

odwołania Wójta Gminy Skierniewice przed upływem kadencji 

 
Na podstawie art. 24 w związku z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o  referendum 

lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) zwanej dalej „ustawą”, Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I 

 

postanawia: 

 

odrzucić wniosek mieszkańców gminy Skierniewice o przeprowadzenie referendum gminnego 

w sprawie odwołania Wójta Gminy Skierniewice przed upływem kadencji, złożony Komisarzowi 

Wyborczemu w Skierniewicach I w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Pana Mariusza Niemca – 

Pełnomocnika Inicjatora Referendum z powodu stwierdzenia niedającego się usunąć uchybienia 

wniosku, polegającego na zebraniu niewystarczającej liczby prawidłowo złożonych podpisów osób 

popierających inicjatywę przeprowadzenia przedmiotowego referendum. 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Inicjator Referendum – grupa sześciu obywateli, powiadomił 

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia 

referendum gminnego na wniosek mieszkańców gminy Skierniewice w sprawie odwołania Wójta 

Gminy Skierniewice przed upływem kadencji. Pełnomocnikiem Inicjatora Referendum został 

ustanowiony Pan Mariusz Niemiec. 

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I w dniu 27 kwietnia 2021 r., pismem znak sprawy: 

DSK- 778-1/21, wydał potwierdzenie otrzymania powiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą 

referendum gminnego. 

W dniu 22 czerwca 2021 r. Pełnomocnik Inicjatora Referendum złożył Komisarzowi Wyborczemu 

w Skierniewicach I wniosek mieszkańców gminy Skierniewice o przeprowadzenie referendum 

gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Skierniewice przed upływem kadencji. Do wniosku 

dołączono informację o spełnieniu obowiązków wskazanych w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy oraz karty 

w liczbie 55 szt. zawierające podpisy mieszkańców w deklarowanej liczbie 762 szt., którzy poparli 

przedmiotową inicjatywę przeprowadzenia referendum gminnego. W dniu 22 czerwca 2021 r., pismem 

znak sprawy: DSK-778-5/21 Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I wydał potwierdzenie otrzymania 

wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego. 
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Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I przystąpił do badania, czy przedłożony wniosek oraz 

załączone do niego dokumenty spełniają wymogi ustawowe. 

W dniach od 28 czerwca do 12 lipca 2021 r. Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I oraz 

upoważnieni przez Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I pracownicy Delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego w Skierniewicach, dokonali czynności sprawdzających poprzez weryfikację 

w systemie POPARCIE, w Centralnym Rejestrze Informacji Dodatkowych (CRID) oraz bazie 

ewidencyjnej PESEL prawidłowości danych osobowych osób umieszczonych na kartach z podpisami, 

popierających wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego. 

Stosownie do art. 22 ustawy do właściwości komisarza wyborczego należy ocena prawidłowości 

zgłoszonego wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania organu jednostki 

samorządu terytorialnego. Dokonując oceny Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I kierował się 

przedmiotowymi zapisami ustawy o referendum lokalnym oraz uchwałą Nr 61/2021 Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów 

lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 586), 

mówiącymi, iż: 

 imię i nazwisko osoby popierającej inicjatywę przeprowadzenia referendum ma być podane 

w pełnym brzmieniu, 

 adres zamieszkania (zgodny z adresem ujęcia w rejestrze wyborców) obejmuje: nazwę 

miejscowości, nazwę ulicy, numer domu i numer mieszkania, a w miejscowościach, w których nie 

ma ulic – numer domu (posesji) i numer lokalu lub tylko numer domu w przypadku braku odrębnie 

numerowanych lokali, 

 numer ewidencyjny PESEL podany jako układ 11 prawidłowych cyfr umożliwiających 

identyfikację wyborcy, 

 data udzielenia poparcia (nie może być wcześniejsza niż data złożenia powiadomienia, o którym 

mowa w art.12 ust.1 ustawy o referendum lokalnym), 

 obok danych obywatela znajduje się jego własnoręczny podpis. 

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I badając legalność wniosku o przeprowadzenie referendum 

gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Skierniewice przed upływem kadencji, złożonego w dniu 

22 czerwca 2021 r. przez Pełnomocnika Inicjatora Referendum stwierdził, iż: 

 

1. Inicjator Referendum dotrzymał terminu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. 

2. Inicjator Referendum spełnił obowiązek powiadomienia mieszkańców o przedmiocie zamierzonego 

referendum wraz z uzasadnieniem odwołania organu gminy. 

3. Inicjatywę przeprowadzenia referendum gminnego nie poparła podpisami wymagana liczba 

mieszkańców, ponieważ wniosek nie uzyskał poparcia co najmniej 10% uprawnionych do 

głosowania mieszkańców gminy Skierniewice, tj. 589 prawidłowo złożonych podpisów. 
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Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% 

uprawnionych do głosowania mieszkańców danej gminy. Wójt Gminy Skierniewice pismem znak 

OSO.503.1.1.2021 z dnia 7 maja 2021 r. podał Inicjatorowi Referendum liczbę mieszkańców gminy 

Skierniewice uprawnionych do głosowania, objętych rejestrem wyborców gminy Skierniewice na 

koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku. Liczba mieszkańców gminy Skierniewice 

uprawnionych do głosowania objętych rejestrem wyborców na dzień 31 marca 2021 r. wynosiła 5 890. 

W związku z powyższym Inicjator Referendum powinien dla ważności wniosku uzyskać poparcie co 

najmniej 589 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy Skierniewice. W wyniku weryfikacji 

w systemie POPARCIE oraz w Centralnym Rejestrze Informacji Dodatkowych (CRID), a także w bazie 

ewidencyjnej PESEL Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I uznał 201 podpisów za złożone wadliwie 

z następujących powodów: 

1. brak własnoręcznego podpisu        1 osoba, 

2. brak lub wadliwie podane, nieczytelne lub podane w niepełnym  

brzmieniu nazwisko lub imię       66 osób, 

3. brak lub wadliwie, nieczytelny adres      41 osób, 

4. brak lub wadliwie podany numer PESEL      39 osób, 

5. brak lub wadliwie podana data poparcia         5 osób, 

6. brak prawa wybierania na terenie gminy Skierniewice    48 osób, 

7. udzielone wielokrotne na wykazie poparcie       1 osoba. 

Procedurze weryfikacji poddano wszystkie 762 podpisy, z czego prawidłowo złożono 561 

podpisów na wymagane 589, a 201 podpisów w sposób wadliwy, co stanowi niedobór 28 podpisów. 

Nie został zatem spełniony wymóg ustawowy określony w art. 4 pkt 1 ustawy, a tym samym wniosek 

nie uzyskał poparcia 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy Skierniewice. Protokół 

zbiorczy dotyczący weryfikacji wykazu podpisów stanowi załącznik do postanowienia. 

W myśl art. 14 ust. 4 ustawy mieszkaniec jednostki samorządu terytorialnego popierający wniosek 

o przeprowadzenie referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer 

ewidencyjny PESEL i datę udzielenia poparcia. Dane te potwierdza własnoręcznym podpisem. 

Wycofanie udzielonego poparcia jest bezskuteczne. Z przytoczonego przepisu wynika, że w zakres 

prawidłowo dokonanego poparcia dla przeprowadzenia referendum lokalnego oprócz własnoręcznego 

podpisu wchodzi także wskazanie danych osobowych podpisującego. Własnoręczny podpis i dane 

osobowe wzajemnie się uzupełniają i łącznie pełnią funkcję identyfikatora osoby, która poparła 

referendum.  

Na kartach z podpisami występowały niestarannie i nieczytelnie wpisane imiona lub nazwiska, 

a także adresy i dopiero po zidentyfikowaniu osoby po numerze PESEL możliwe było ustalenie, o jakie 

nazwisko, imię, adres faktycznie chodziło. Takie podpisy uznano za wadliwe. W przypadkach, kiedy po 

zidentyfikowaniu osoby po numerze PESEL nazwisko, imię, adres lub podpis różniły się od wpisanych 

na karcie, podpis został uznany za wadliwy. Występujące przypadki nieczytelnych lub niepełnych 
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numerów PESEL uniemożliwiały weryfikację danych osób popierających wniosek, dlatego uznane 

zostały za nieprawidłowe. 

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, Inicjator Referendum zbiera podpisy 

mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu 

terytorialnego w terminie 60 dni od dnia powiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą 

przeprowadzenia referendum gminnego. 

W związku z powyższym wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania 

Wójta Gminy Skierniewice, złożony Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach I w dniu 22 czerwca 

2021 r. przez Pełnomocnika Inicjatora Referendum został odrzucony z powodu braku wymaganej przez 

art. 4 pkt 1 ustawy liczby prawidłowo złożonych podpisów 10% uprawnionych do głosowania 

mieszkańców gminy Skierniewice popierających wniosek. Powyższa wada stanowi nieusuwalną wadę 

powodującą odrzucenie wniosku. 

Wobec powyższego Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I postanawia jak na wstępie. 

 

Komisarz Wyborczy  

w Skierniewicach I 

 

/-/ Leszek Steć 

 

 

Pouczenie: 

Na postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I odrzucające wniosek 

o przeprowadzenie referendum, Pełnomocnikowi Inicjatora Referendum służy skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego 

postanowienia zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym.  

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pan Mariusz Niemiec – Pełnomocnik Inicjatora Referendum 

2. Wójt Gminy Skierniewice 

3. Państwowa Komisja Wyborcza 

 


		2021-07-16T11:59:30+0000




