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POSTANOWIENIE NR 53/2021 
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I 

 
z dnia 17 listopada 2021 r. 

 
o odrzuceniu wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 

o odwołanie Burmistrza Goleniowa przed upływem kadencji 
 
 
Na podstawie art. 24 w zw. z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 
lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I  
 
 

p o s t a n a w i a  
 
odrzucić wniosek mieszkańców gminy Goleniów, złożony w dniu 8 listopada 2021 r. przez 
pełnomocnika inicjatora referendum, o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie 
odwołania Burmistrza Goleniowa przed upływem kadencji, z powodu stwierdzenia niedającego 
się usunąć uchybienia wniosku, polegającego na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo 
złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE 
 

W dniu 8 września 2021 r. do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I wpłynęło powiadomienie o zamiarze 
wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Goleniowa przed 
upływem kadencji, podpisane przez pełnomocnika inicjatora referendum – grupę obywateli, którym przysługuje 
prawo wybierania do rady gminy. W tym samym dniu o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia 
referendum powiadomiony został Burmistrz Goleniowa. 
Komisarz Wyborczy w Szczecinie I potwierdził pisemnie fakt złożenia powiadomienia (pismo znak: DSZ-778-1/2021 
z dnia 8 września 2021 r.). 
 

W dniu 8 listopada 2021 r. pełnomocnik inicjatora referendum osobiście, w siedzibie Komisarza Wyborczego  
w Szczecinie I, złożył wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza 
Goleniowa przed upływem kadencji. 
Ponieważ wniosek nie zawierał informacji o spełnieniu obowiązków wskazanych w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy  
o referendum lokalnym, Komisarz Wyborczy w Szczecinie I pismem znak: DSZ-778-1(3)/2021 z dnia 8 listopada 
2021 r. zwrócił wniosek i wyznaczył pełnomocnikowi termin 14 dni do usunięcia wskazanego wyżej uchybienia. 
Otrzymanie przedmiotowego pisma pełnomocnik potwierdził poprzez złożenie na jednym egzemplarzu czytelnego 
podpisu obok własnoręcznie wpisanej daty: 08.11.2021 r. 
 

W dniu 16 listopada 2021 r. do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I wpłynęła pisemna informacja pełnomocnika 
inicjatora referendum o spełnieniu warunków wskazanych w treści art. 13 ust. 1-3 ustawy o referendum lokalnym, do 
której dołączone zostały wydruki ze stron internetowych, kserokopie artykułów i informacji zamieszczonych w lokalnej 
prasie a także korespondencji pomiędzy pełnomocnikiem inicjatora referendum a Burmistrzem Goleniowa. Tym samym 
pełnomocnik inicjatora referendum w zakreślonym terminie uczynił zadość wezwaniu do uzupełnienia uchybień 
formalnych wniosku. 
 
 

Do wniosku o przeprowadzenie referendum pełnomocnik dołączył 324 karty z łączną (zadeklarowaną przez niego) liczbą 
2893 podpisów mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 
którzy poparli inicjatywę referendalną. Karty zostały przeliczone oraz ponumerowane i ostemplowane pieczęcią okrągłą 
Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w obecności pełnomocnika inicjatora referendum. 
 

Na podstawie art. 22 ustawy o referendum lokalnym, jak również w oparciu o wytyczne, zawarte w załączniku do uchwały 
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, badając spełnienie 
wymogów formalnych dotyczących złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum, 
Komisarz Wyborczy w Szczecinie I oraz dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, korzystając 
także z pomocy starszego informatyka zatrudnionego w Delegaturze, dokonali sprawdzenia podpisów, korzystając w tym 
zakresie również z dostępnych danych systemu PESEL. 
 

  



 

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o referendum lokalnym, referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% 
uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, przy czym liczbę tę ustala się na podstawie danych ujętych w rejestrze 
wyborców w danej gminie na koniec kwartału poprzedzającego złożenie przez inicjatora referendum wniosku  
o wskazanie tej liczby. 
Zgodnie z kwartalnym meldunkiem o stanie rejestru wyborców w gminie Goleniów, sporządzonym według stanu na dzień 
30 czerwca 2021 r., a więc na koniec kwartału poprzedzającego dzień powiadomienia burmistrza Goleniowa o zamiarze 
wystąpienia z inicjatywą referendalną, liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27 265, wobec czego 10% 
uprawnionych do głosowania wynosi 2 727 osób. 
 

Analiza kart zawierających podpisy osób popierających inicjatywę referendalną, złożonych przez pełnomocnika inicjatora 
referendum Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I wskazuje, iż ustawowy wymóg nie został spełniony. 
Na 324 kartach znajduje się wprawdzie 2885 podpisów, jednakże w wyniku weryfikacji za prawidłowe uznanych zostało 
2348 spośród nich, natomiast za wadliwe uznanych zostało łącznie 537 podpisów, w tym: 

1) z powodu braku prawa wybieralności    —     9, 
2) z powodu wad w numerze PESEL (niepełny, wadliwy, brak) — 134, 
3) z powodu błędów w imieniu i/lub nazwisku (brak, nieczytelny) — 299, 
4) z powodu wadliwie podanego adresu (niepełny, nieczytelny) —   90, 
5) z powodu braku podpisu osoby, której dane ujęto w wykazie —     5. 

Weryfikacji poddane zostały wszystkie złożone podpisy, przy czym na polecenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I 
weryfikacja z wykorzystaniem bazy danych PESEL przeprowadzona została losowo na wybranej próbie 95 rekordów.  
Stwierdzić w tych okolicznościach należy, że do ustawowo wymaganej liczby 2727 prawidłowo złożonych podpisów 
zabrakło 379 podpisów. 
Ujawnione w toku weryfikacji braki i ich skala sprawiły, iż w ocenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I nie było 
potrzeby poddawania weryfikacji w bazie PESEL wszystkich złożonych podpisów poparcia, bowiem na 95 sprawdzonych 
w bazie PESEL danych jedynie 11 z nich okazało się wadliwych.  
 
W konsekwencji, stosownie do dyspozycji art. 22 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym, wniosek o przeprowadzenie 
referendum podlega odrzuceniu z uwagi na stwierdzenie niedających się usunąć uchybień, polegających na zebraniu 
niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających wniosek o przeprowadzenia referendum 
gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Goleniowa przed upływem kadencji. 
 

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, w terminie 60 dni od dnia 
powiadomienia burmistrza o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, inicjator referendum 
zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do  wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu 
terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie. 
Z uwagi na fakt, iż pełnomocnik inicjatora referendum wniosek złożył w ostatnim dniu ustawowo zakreślonego 
terminu, tj. w dniu 8 listopada 2021 r., wezwanie do uzupełnienia braku wniosku poprzez wyznaczenie dodatkowego 
terminu na zebranie podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum, było oczywiście 
niewykonalne.  
 
 
Mając powyższe na uwadze Komisarz Wyborczy w Szczecinie I orzekł, jak w sentencji. 
 
 
 

 

KOMISARZ WYBORCZY  
W SZCZECINIE I 

 

/-/ Jacek Szreder 
 

 
 
 
 
POUCZENIE 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, na postanowienie komisarza wyborczego 
odrzucające wniosek o przeprowadzenie referendum inicjatorowi referendum służy skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
postanowienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 

Burmistrz Goleniowa 


