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REFERENDA LOKALNE 

Podstawowe problemy i propozycje zmian przedstawione w projekcie ustawy o 

współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

 

I. System progów referendalnych w latach 1990-2013 

1. Referenda w sprawie odwołania organów JST przed upływem kadencji 

Zgodnie z ustawą gminną z 1990 roku istniała możliwość odwołania przed upływem kadencji 

rady gminy z inicjatywy mieszkańców. Referendum w sprawie odwołania było ważne, jeżeli 

wzięło w nim udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania (w innych referendach dla 

ważności wystarczała frekwencja 30%). 

Ustawa z dnia 11 października 1991 roku o referendum gminnym zmieniła dotychczasowe 

przepisy. Postanowiono, że referendum jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział 30% 

uprawnionych (dotyczyło to wszystkich referendów). Zmniejszono wymaganą liczbę podpisów 

pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum – z 1/5 na 1/10 mieszkańców uprawnionych do 

głosowania. Referendum nie mogło zostać przeprowadzone, jeżeli do upływu kadencji rady 

pozostawało mniej niż 6 miesięcy.  

W dniu 20 czerwca 2002 roku uchwalono ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza  

i prezydenta miasta – w związku z czym zmieniono przepisy i referendum mogło dotyczyć 

wszystkich pochodzących z bezpośrednich wyborów organów jednostki samorządu 

terytorialnego (organów stanowiących i wykonawczych: wójtów, burmistrzów, prezydentów 

miast). Referendum może być przeprowadzane na wniosek co najmniej 10% uprawnionych  

do głosowania mieszkańców gminy. Wniosek może zostać złożony po upływie 10 miesięcy  

od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego 

odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji. 

Podstawą prawną przeprowadzania referendum lokalnego w Polsce jest Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która w art. 170 stanowi, że „Członkowie 

wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej 

wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu 

terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.” 

Postanowienia Konstytucji w tym zakresie określa ustawa z dnia 15 września 2000 r.  

o referendum lokalnym. 

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (nowelizacja  

z 2005 roku, przepisy weszły w życie 1 września 2006 roku) – referendum w sprawie odwołania 

organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne 

w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział  

w wyborze odwoływanego organu. W wyborach samorządowych w 2010 roku średnia frekwencja 

wyniosła 47,32%, a w poszczególnych województwach średnie wahały się od 43%  

do 53%. Średni próg skuteczności referendum wynosi więc 28,39%, a w poszczególnych gminach 

może się znacząco wahać od 20% do 40%.  
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Referenda lokalne w trakcie kadencji 2010-2014 organów jednostek samorządu terytorialnego 

(stan na 6 września 2013 roku)  

W bieżącej kadencji w 85 gminach odbyło się 111 referendów lokalnych w sprawie odwołania 

organu JST przed upływem kadencji (załącznik nr 1). Łącznie odbyło się 81 referendów 

dotyczących odwołania organów wykonawczych oraz 30 – dotyczących odwołania organów 

stanowiących (referenda podwójne).W tej liczbie: 

 w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta) – w 55 gminach; 

 w sprawie odwołania wójta i rady – w 26 gminach (referenda podwójne); 

 w sprawie odwołania rady – w 4 gminach. 

Ważnych referendów było 16. W ich wyniku odwołano (załącznik nr 2): 

 5 rad gmin: Żagań woj. lubuskie, Nowinka woj. podlaskie, miasta Bytom woj. śląskie, 
Piekoszów woj. świętokrzyskie, Elbląg woj. warmińsko-mazurskie; 

 3 wójtów gmin: Lewin Kłodzki woj. dolnośląskie, Wiżajny woj. podlaskie, Piekoszów 
woj. świętokrzyskie; 

 6 burmistrzów miast: Żagań woj. lubuskie, Raciąż woj. mazowieckie, Wojkowice woj. 
śląskie, Ostróda woj. warmińsko-mazurskie, Kłodawa woj. wielkopolskie, Nasielsk woj. 
mazowieckie; 

 2 prezydentów miast: Bytom woj. śląskie, Elbląg woj. warmińsko-mazurskie. 

Oznacza to, że skuteczność wyniosła w przypadku odwoływania wójtów 15%,  

a przypadku rad – 13%. Pozostałe referenda były nieważne, ponieważ wzięło w nich udział mniej 

niż 3/5 osób biorących udział w wyborach danego organu. 

Najwięcej referendów przeprowadzono w woj. śląskim – 18. Najmniej referendum 

przeprowadzono w woj. kujawsko-pomorskim i podkarpackim – po 1. 

Tabela 1. Referenda lokalne w trakcie kadencji organów JST według województw - kadencja 
2010-2014 (stan na 6 września 2013 roku) 

Lp. Województwo 
Referenda 

ogółem 

Referenda ws. odwołania organów JST Średnia 
frekwencja 
referendum 
2010-2014 

wójta/burmistrza/prezydenta wójta/burmistrza/prezydenta 
i rady (podwójne) 

rady 

1.  dolnośląskie 16 6 4 2 18,71% 

2.  kujawsko-pomorskie 1 0 1 0 29,49% 

3.  lubelskie 2 2 0 0 11,37% 

4.  lubuskie 6 1 2 1 20,09% 

5.  łódzkie 5 3 1 0 12,08% 

6.  małopolskie 3 3 0 0 13,87% 

7.  mazowieckie 7 5 1 0 22,08 

8.  opolskie 3 1 1 0 14,19% 

9.  podkarpackie 1 1 0 0 6,91% 

10.  podlaskie 7 6 0 1 29,44% 

11.  pomorskie 8 6 1 0 14,64% 

12.  śląskie 18 8 5 0 13,51% 

13.  świętokrzyskie 6 2 2 0 24,47% 

14.  warmińsko-mazurskie 12 4 4 0 16,44% 

15.  wielkopolskie 12 4 4 0 18,21% 

16.  zachodniopomorskie 3 3 0 0 14,85% 

Razem: 111 55 26 4 17,87% 

Obliczenia własne na podstawie danych PKW 
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W referendach w sprawie odwołania organów gminy najniższa frekwencja była w głosowaniu w 

sprawie odwołania wójta gminy Jeleśnia woj. śląskie – 3,39%, najwyższa w głosowaniu w sprawie 

odwołania wójta gminy Lewin Kłodzki woj. dolnośląskie – 48,83%.  

Średnia frekwencja referendów lokalnych w sprawie odwołania organów JST przed upływem 

kadencji (2010-2014) wyniosła 17,87%. 

 

Ogólne zestawienie referendów lokalnych w sprawie odwołania organów JST w trakcie kadencji 

w latach 2002-2014 (stan na 6 września 2013 roku) 

 

Jednocześnie są zatwierdzone referenda w 13 gminach i miastach, które odbędą się między  

8 września a 13 października br. (załącznik nr 3). Dotyczą one w 13 przypadkach odwołania 

wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz w 5 przypadkach odwołania rad (referenda podwójne). 

W kilkunastu gminach podjęte są akcje zbierania podpisów w sprawach ogłoszenia referendów 

dotyczących odwołania władz. Oznacza to, że referenda w bieżącej kadencji odbędą się w około 

100 gminach. 

Powody inicjatyw dotyczących odwołania władz 

Analiza referendów w ubiegłej kadencji, wskazuje na następujące przyczyny, dla których 

chciano odwołania władz (w większości przypadków w poszczególnych gminach formułowano 

jednocześnie kilka zarzutów )1:  

 konflikty pomiędzy organami gminy (7 gmin), 

 oskarżania o patologie, a mianowicie tworzenie zbędnych stanowisk, nieuzasadniony 

wzrost pensji urzędniczych (5 gmin), 

 podwyżka czynszów, opłat i cen (6 gmin), 

 sprzeciw przeciwko decyzjom inwestycyjnym, likwidacja linii tramwajowej, budowa 

                                                           
1http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=10&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%

5Bnews%5D=22058&tx_archives%5Bcontroller%5D=Category&cHash=30dfaa9571379d414d683d549c516538  

kadencja 2002-
2006 kadencja 2006-

2010 kadencja 2010-
2014

18,22% 
21% 

17,87% 

12 
14 

16 

11 13 
16 
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średnia frekwencja referendów ważne skuteczne ilość referendów
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krematorium, nieprawidłowości przy realizacji inwestycji (7 gmin), 

 likwidacja szkół i konflikty z przedstawicielami oświaty (14 gmin), 

 zmiany dotyczące funkcjonowania ośrodków zdrowia (3 gminy), 

 brak aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych (8 gmin), 

 niewłaściwy sposób zarządzania majątkiem, w tym zadłużanie gminy (8 gmin), 

 zarzuty prokuratorskie dotyczące członków organów (9 gmin).  

W związku z trwającą kadencją samorządową 2010-2014 nie powstało jeszcze zbiorcze 

zestawienie lokalnych referendów odwoławczych. Jednakże najczęściej pojawiające się przyczyny 

odwołania organów samorządowych w obecnej kadencji dotyczyły: 

 braku współpracy między burmistrzem a radą miasta; 

 nieudolnej polityki inwestycyjnej i kadrowej władz; 

 reform w sektorze oświaty (likwidacja szkół); 

 podejmowania niekompetentnych i niegospodarnych decyzji (zadłużanie gmin, zła 

gospodarka funduszami unijnymi); 

 nepotyzmu;  

 nadinterpretacji prawa;  

 braku konsultacji społecznych; 

 zbyt ścisłej współpracy z władzami kościelnymi; 

 skandali obyczajowych z udziałem władz samorządowych; 

 „osobistych animozji”. 

Na 46 przypadków przedterminowych wyborów  na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

i gmin w kadencji samorządowej 2010 – 2014 (które nie były związane z wcześniejszym 

odwołaniem organu w referendum) w 13 przypadkach nastąpiło odwołanie organu w skutek 

zapadnięcia prawomocnego wyroku skazującego (załącznik nr 4). 

Na prośbę Kancelarii Prezydenta RP przeprowadzono w ramach projektu Decydujmy Razem sondę 

w dziesięciu gminach, w których odbędą się referenda w sprawie odwołania władz we wrześniu 

2013. Pytania kierowano do odwoływanych wójtów i burmistrzów, przewodniczących rad oraz 

inicjatorów referendów. W ogromnej większości przypadków napotkano na niechęć udzielania 

jakichkolwiek informacji na temat przyczyn wniosków o odwołanie władz. Nawet inicjatorzy 

referendów nie chcieli lub nie umieli odpowiedzieć konkretnie, jakie są powody niezadowolenia, 

używając jedynie ogólników. W jednym tylko przypadku stwierdzono powody konkretne, 

związane z zarzutami prokuratorskimi. Również nie umiano odpowiedzieć na pytanie, jakie 

podejmowano wysiłki, aby zażegnać konflikt bez uciekania się do referendum. Większość 

odpowiedzi sprowadzała się do stwierdzenia, że strona przeciwna jest arogancka i nie ma 

możliwości prowadzenia z nią jakichkolwiek rozmów.  

Nasuwa się więc wniosek, że powodem referendów są spory personalne, a nie rzeczywiste 
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powody merytoryczne. 

Koszty referendów w sprawie odwołania 

Koszty referendum pokrywane są z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy 

rozstrzygana w tej drodze kwestia (załącznik nr 5). W przypadku referendum w sprawie 

odwołania organu gminy, powiatu lub województwa koszty ponoszone są również z budżetu 

państwa w zakresie, w jakim finansują czynności wykonywane przez komisarza wyborczego. 

Brak jest informacji o pełnych kosztach referendów. Koszt na mieszkańca gminy uprawnionego 

do głosowania, w której przeprowadzone jest referendum waha się od 0,41 do 15,53 zł. Koszty 

różnią się ze względu na lokalne warunki, takie jak np. liczba mieszkańców. W różnych 

publikacjach podawane są całościowe koszty od kilkunastu tysięcy do kilku milionów złotych. 

Podawane liczby odnoszą się do bezpośrednich wydatków, natomiast nie ma możliwości 

określenia wysokość kosztów dodatkowych. Po odwołaniu władz następuje z reguły wymiana 

części pracowników na kierowniczych stanowiskach (zastępcy wójta, burmistrza czy prezydenta, 

skarbnicy i sekretarze). Koszty związane z rozwiązaniem stosunku pracy są na ogół poważne.  

Bezpośrednie koszty nieważnych referendów odwoławczych obciążyły budżety gmin w ostatniej 

kadencji łączną sumą ok. 2,1 miliona złotych, a referendów ważnych sumą ok. 700 tys. zł.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że średni koszt na mieszkańca gminy (uprawnionego  

do głosowania), w której przeprowadzone jest referendum, wynosi 2,58 zł. 

2. Referenda dotyczące spraw merytorycznych 

Referenda tego rodzaju nie podlegają kontroli Państwowej Komisji Wyborczej. Nie są one też 

ewidencjonowane przez wojewodów. Jedynym źródłem informacji są zapisy w dziennikach 

urzędowych województw. 

W obecnej kadencji przeprowadzono 22 referenda merytoryczne (załącznik nr 6). 13 z nich było 

nieważnych ze względu na frekwencję mniejszą niż 30% osób uprawnionych do głosowania. 

Należy zwrócić uwagę, że w 2012 i 2013 roku odbyło się po 7 takich referendów. Odpowiednio  

w tych latach było 61 i 23 akcji referendalnych w sprawach odwołania władz. 

W kadencji 2006-2010 przeprowadzono 50 referendów merytorycznych. 22 z nich było 

nieważnych ze względu na frekwencję mniejszą niż 30%. Podkreślić należy, że w tej liczbie ponad 

połowa dotyczyła przejęcia przez właściwą gminę obowiązków właścicieli nieruchomości  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W związku ze zmianami ustawowymi  

tj. wprowadzeniem publicznej własności odpadów komunalnych, referenda te w bieżącej kadencji 

praktycznie nie występowały. 

3. Inicjatywy uchwałodawcze 

Obok referendów istnieją inne formy wyrażania opinii przez mieszkańców. Należy szczególnie 

wyróżnić prawo do inicjatywy uchwałodawczej, a więc wprowadzenia przez mieszkańców pod 

obrady rady istotnej dla nich sprawy. Rada musi ją rozpatrzyć i zająć stanowisko. Jest to 

mechanizm łatwiejszy, tańszy i szybszy do zastosowania niż referendum, dlatego powinien być 

stosowany we wszystkich sprawach, w których jest możliwe znalezienie kompromisu. Rady gmin 

nie mają obowiązku ustalania regulacji dotyczących jego zastosowania. Jednak staje się on co raz 

bardziej popularny i według szacunków sto kilkadziesiąt gmin wprowadziło do swoich statutów 
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odpowiednie regulacje2. Jednak ich wykorzystanie jest w dalszym ciągu nikłe, czego powodem jest 

brak upowszechnienia informacji o tych uprawnieniach. 

4. Wnioski 

1) Referendum lokalne jest narzędziem pozwalającym mieszkańcom podjąć decyzję  

w istotnych sprawach lokalnych. Stanowi jedno z ważniejszych mechanizmów 

gwarantujących udział obywateli w zarządzaniu państwem. System referendalny 

powinien umożliwiać mieszkańcom łatwe podejmowanie decyzji w sprawach dla nich 

istotnych. Ich opinie powinny być wiążące dla władz lokalnych. Instytucja referendum nie 

zdejmuje ustawowej odpowiedzialności z władz lokalnych. Referenda nie mogą więc 

naruszać ustroju państwa, ani też zagrażać sprawności administracji. Stabilność 

administracji jest podstawowym warunkiem efektywnego zarządzania rozwojem. 

2) Odwołanie władz w drodze referendum rzadko spotyka się z zainteresowaniem 

znaczącej liczby mieszkańców. W ponad 80% przypadków frekwencja nie osiągnęła 

wymaganego progu, który wynosił 20 do 40% uprawnionych do głosowania, a więc 

ponad 60 – 80% mieszkańców zignorowało referendum. Jakie były tego przyczyny, nie 

można odpowiedzieć bez analizy poszczególnych przypadków. Jednak jeśli znaczna część 

mieszkańców, którzy uczestniczyli w wyborach, nie wzięła udziału w referendum, to 

znaczy że  nie uznali zmian władz za rzecz ważną lub potrzebną. Nasuwa się wniosek, że 

inicjatywy referendalne w poważnej części były podejmowane przez aktywne grupy 

mieszkańców, którzy jednak nie reprezentowali interesów czy poglądów, nie tylko 

większości mieszkańców, ale nawet ich znaczącej części. 

3) Deklarowane powody wniosków o odwołanie władz dotyczą konkretnych spraw, 

których rozwiązanie – jak się wydaje w wielu przypadkach – nie wymagało 

zmiany władz. Przykładem może być likwidacja linii tramwajowej, budowa 

krematorium, czy likwidacja konkretnych szkół. Nasuwa się przypuszczenie,  

że rzeczywiste powody wynikały z konfliktów personalnych lub partyjnych.  

4) Jednoczesny spadek liczby referendów merytorycznych przy znaczącym wzroście 

referendów odwoławczych nasuwa przypuszczenie, że rzeczywistymi przyczynami 

była chęć usunięcia władz, a przyczyny były podawane jedynie jako uzasadnienie. 

Rozwiązanie deklarowanych spraw można było łatwiej osiągnąć poprzez referenda 

merytoryczne, bez powodowania kosztów i zakłóceń działania administracji. Nasuwa się 

obawa, że zmiany władz spowodowały koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku  

do uzyskanych korzyści. 

5) Należy zwrócić uwagę na narastającą liczbę referendów, mimo że obecna kadencja zbliża 

się do końca. Oznacza to, że nawet jeśli wybory nowych władz zostaną przeprowadzone, 

to będą one pracować jedynie kilka miesięcy, a więc nic praktyczne nie osiągną. Nasuwa 

się wniosek, że inicjatorzy traktują referenda, jako wstęp do kampanii wyborczej i 

swoistego rodzaju prawybory. 

                                                           
2 W oparciu o materiały dr B. Węglarz. Przykładowo w województwie lubuskim takie regulacje wprowadziło 11 gmin. Materiały w dalszym ciągu 

są opracowywane. 
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6) Każde referendum powoduje bezpośrednie koszty, jak również różnego rodzaju straty.  

Są one szczególnie istotne w przypadku odwołania władz, gdyż następują wtedy poważne 

zakłócenia funkcjonowania urzędu i realizacji jego zadań. Odwołanie władz jest 

uznaniem przez społeczność lokalną własnej pomyłki dokonanej w wyborach. 

Powinno ono następować jedynie w ostateczności, gdy staje się jasne, że władze nie są 

zdolne do właściwego wykonywania swoich zadań.  

II. Propozycje nowelizacji ustawowych – aktywność obywatelska w lokalnym życiu 

publicznym 

1) Ułatwienia referendów merytorycznych i obowiązek realizacji ich ustaleń 

W projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego 

oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 roku  

o referendum lokalnym.  

Referendum lokalne zostaje potraktowane jako narzędzie współudziału mieszkańców w 

procesach decyzyjnych, w tym procesach planowania rozwoju. To mechanizm realnego  

i bezpośredniego decydowania przez mieszkańców o istotnych dla społeczności lokalnej 

sprawach. Inicjatorem referendum lokalnego może być organ stanowiący danej JST lub grupa 

mieszkańców. Ustawa przesądza, że uchwała w sprawie referendum może być również podjęta na 

wniosek organu wykonawczego, gdy wyniki referendum mają wpływ na finanse gmin. 

Projekt przewiduje również możliwość przeprowadzenia referendum ws. samoopodatkowania – 

mieć ono będzie zastosowanie w szczególności w sytuacjach, gdyby postulowane przez lokalną 

społeczność potrzeby inwestycyjne wykraczały poza możliwości budżetowe JST. Referendum  

w sprawie samoopodatkowania byłoby ważne, jeśli wzięłoby w nim udział co najmniej 30% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania.  

Dotychczasowe przepisy sprawiają, że referenda w sprawach innych niż odwołanie organu  

są rzadkością, a jeszcze rzadziej są one ważne. Tymczasem referenda powinny być 

ukierunkowane na rozstrzyganie bieżących problemów stojących przed lokalną wspólnotą.  

W konsekwencji proponuje się zniesienie frekwencji jako kryterium ważności referendów innych 

niż dotyczących odwołania organu, a w przypadku tych ostatnich – poprzez przyjęcie warunku, 

że dla ważności takiego referendum konieczny jest udział nie mniejszej liczby osób, niż te które 

wzięły udział w wyborze organu (obecnie nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze 

odwoływanego organu). W ten sposób zwiększona zostaje odpowiedzialność mieszkańców  

za właściwy wybór . 

Każde odwołanie jest porażką wyborców, ponieważ oznacza, że w trakcie wyborów w zbyt 

małym stopniu dokonywali oceny jakości swego kandydata. Zaproponowane rozwiązanie ma na 

celu zmianę postrzegania referendum lokalnego i zachęcenie mieszkańców do udziału  

w referendum. Mniejszość nie jest uprawniona do zmiany decyzji większości. Władze lokalne 

potrzebują stabilności w procesie decyzyjnym, aby realizować ważne i często trudne reformy. 

Obecnie referendum traktowane jest przede wszystkim jako narzędzie walki personalnej 

ukierunkowanej na odwołanie określonych władz samorządowych. 

2) Lokalne standardy konsultacji społecznych 

W projekcie ustawy zmieniono, na bardziej proobywatelskie, zasady konsultacji społecznych: 
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konsultacje nie będą musiały dotyczyć każdorazowo całego obszaru gminy, a uprawnionymi  

do uczestnictwa będą wyłącznie mieszkańcy. W zależności od potrzeb konsultacje będą mogły 

być ograniczone do grupy mieszkańców wyłonionej w oparciu o określone kryterium; będą w 

nich mogły uczestniczyć również osoby niebędące mieszkańcami lub inne podmioty – jeżeli 

realizacja ich ważnych interesów następuje na obszarze jednostki samorządu terytorialnego 

przeprowadzającej konsultacje. Ważne jest stwierdzenie, że wyniki konsultacji nie są wiążące dla 

organów gmin. Proponuje się nałożenie na władze lokalne obowiązku publikowania projektów 

uchwał, aby mieszkańcy mieli możliwość wyrażania swoich opinii przed ich przyjęciem. Projekt 

ustawy rozstrzyga również o kompetencjach podmiotów w zakresie zainicjowania konsultacji (z 

własnej inicjatywy wójta, na żądanie rady gminy, na wniosek grupy mieszkańców), jak również ich 

przeprowadzenia.  

3) Wysłuchanie publiczne jako szczególna forma konsultacji 

Wysłuchanie służy zaczerpnięciu opinii mieszkańców o projekcie uchwały rady gminy. Określono 

tryb wysłuchania, jak również katalog projektów uchwał podlegających obowiązkowemu 

wysłuchaniu, w tym: projektu statutu JST i zmian w statucie, projektu uchwały budżetowej, 

projektu uchwał ws. planowania rozwoju studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz zmian studium. Radzie gminy zapewniono możliwość szczegółowego 

określenia trybu wysłuchania i innych rodzajów spraw, które mogłyby być przedmiotem 

wysłuchania. 

4) Prawo mieszkańców do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Zgodnie z projektem ustawy rada gminy/powiatu/sejmik województwa ma obowiązek określenia 

trybu i zasad, na jakich mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy obywatelskie. Celem uniknięcia 

sytuacji, w której wobec bezczynności władzy mieszkańcy byliby tego prawa pozbawieni, 

przewidziano regulacje mające zastosowanie w takim przypadku – zakres działania tzw. grupy 

inicjatywnej, obowiązki organu stanowiącego.  
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Załącznik nr 1 

Referenda w sprawie odwołania organu JST w latach 2010-2013 

(na podstawie danych PKW) 

Lp. Województwo Nazwa organu 
Data 

referendum 

Ilość 

uprawnionych 

do głosowania 

(referendum) 

Frekwencja 

referendum 

Ważność 

referendum 

Wynik 

referendum 

1 dolnośląskie Rada Gminy Lubin 21 lipca 2013 11043 10,56% nieważne 
 

2 dolnośląskie 

Rada Gminy w 

Platerówce oraz Wójt 

Gminy Platerówka 

10 lutego 

2013 
1357 14,30% nieważne 

 

3 dolnośląskie 
Burmistrz Gminy 

Milicz 

13 stycznia 

2013 
19497 18,59% nieważne 

 

4 dolnośląskie 

Rada Miejska w 

Kłodzku oraz 

Burmistrz Miasta 

Kłodzka 

21 

października 

2012 

22957 20,83% nieważne 
 

5 dolnośląskie 
Wójt Gminy 

Przeworno 

19 sierpnia 

2012 
4182 14,90% nieważne 

 

6 dolnośląskie 
Burmistrz Miasta 

Bielawa 

24 czerwca 

2012 
26332 12,79% nieważne 

 

7 dolnośląskie Burmistrz Głuszycy 
24 czerwca 

2012 
7512 22,83% nieważne 

 

8 dolnośląskie 
Wójt Gminy 

Stoszowice 

24 czerwca 

2012 
4574 17,05% nieważne 

 

9 dolnośląskie 
Rada Miejska 

Wałbrzycha 

24 czerwca 

2012 
97343 6,99% nieważne 

 

10 dolnośląskie 
Wójt Gminy Lewin 

Kłodzki 

22 kwietnia 

2012 
1665 48,83% ważne 

skuteczne: wójt 

został odwołany 

11 dolnośląskie 

Rada Gminy Nowa 

Ruda oraz Wójt 

Gminy Nowa Ruda 

22 kwietnia 

2012 
10097 16,05% nieważne 

 

12 dolnośląskie 

Rada Miejska w 

Pieszycach oraz 

Burmistrz Miasta 

Pieszyce 

22 kwietnia 

2012 
7677 20,83% nieważne 

 

13 kujawsko-pomorskie 

Rada Miejska w 

Nieszawie oraz 

Burmistrz Miasta 

Nieszawa 

14 kwietnia 

2013 
1655 29,49% nieważne 
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14 lubelskie 
Wójt Gminy 

Dołhobyczów 

23 czerwca 

2013 
5001 8,68% nieważne 

 

15 lubelskie Wójt Gminy Szastarka 
22 stycznia 

2012 
4921 14,06% nieważne 

 

16 lubuskie Rada Gminy Brody 
18 sierpnia 

2013 
2775 25,26% nieważne 

 

17 lubuskie 

Rada Miasta Żagań 

oraz Burmistrz Miasta 

Żagań 

17 lutego 

2013 
21273 27,48% ważne 

skuteczne: 

burmistrz został 

odwołany; rada 

została 

odwołana 

18 lubuskie Burmistrz Skwierzyny 
1 kwietnia 

2012 
10102 13,04% nieważne 

 

19 lubuskie 

Rada Miejska w 

Krośnie oraz 

Burmistrz Krosna 

Odrzańskiego 

25 marca 

2012 
15058 14,56% nieważne 

 

20 łódzkie 
Wójt Gminy 

Parzęczew 
1 lipca 2012 4142 19,17% nieważne 

 

21 łódzkie Burmistrz Poddębic 
17 czerwca 

2012 
12950 6,45% nieważne 

 

22 łódzkie 

Rada Gminy Ręczno 

oraz Wójt Gminy 

Ręczno 

10 czerwca 

2012 
3073 11,75% nieważne 

 

23 łódzkie Wójt Gminy Pątnów 
15 kwietnia 

2012 
5175 10,94% nieważne 

 

24 małopolskie 
Burmistrz Miasta 

Trzebinia 

27 stycznia 

2013 
28220 16,18% nieważne 

 

25 małopolskie 
Burmistrz Miasta 

Zakopane 

13 stycznia 

2013 
22479 14,69% nieważne 

 

26 małopolskie 

Burmistrz Miasta 

Kalwarii 

Zebrzydowskiej 

13 maja 2012 15631 10,75% nieważne 
 

27 mazowieckie Burmistrz Nasielska 
7 kwietnia 

2013 
15823 37,30% ważne 

skuteczne: 

burmistrz został 

odwołany 

28 mazowieckie 
Wójt Gminy 

Celestynów 

24 lutego 

2013 
9184 21,81% nieważne 

 

29 mazowieckie 
Burmistrz Miasta 

Raciąż 

2 grudnia 

2012 
3798 41,36% ważne 

skuteczne: 

burmistrz został 

odwołany 
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30 mazowieckie 
Burmistrz Gminy 

Łomianki 

24 czerwca 

2012 
18062 15,03% nieważne 

 

31 mazowieckie 

Rada Gminy Sanniki 

oraz Wójt Gminy 

Sanniki 

13 maja 2012 5261 9,16% nieważne 
 

32 mazowieckie Burmistrz Warki 
22 kwietnia 

2012 
15321 7,81% nieważne 

 

33 opolskie 

Burmistrz Niemodlina 

oraz Rada Miejska w 

Niemodlinie 

2 czerwca 

2013 
10772 19,21% nieważne 

 

34 opolskie 
Burmistrz Gminy 

Lubsza 

28 

października 

2012 

7297 9,17% nieważne 
 

35 podkarpackie Wójt Gminy Borowa 

28 

października 

2012 

4487 6,91% nieważne 
 

36 podlaskie Burmistrz Goniądza 
23 czerwca 

2013 
3941 32,48% nieważne 

 

37 podlaskie Wójt Gminy Mielnik 
21 kwietnia 

2013 
2319 22,68% nieważne 

 

38 podlaskie Burmistrz Rajgrodu 29 lipca 2012 4480 16,83% nieważne 
 

39 podlaskie Wójt Gminy Płaska 
3 czerwca 

2012 
2160 32,41% nieważne 

 

40 podlaskie Wójt Gminy Wiżajny 
29 kwietnia 

2012 
2048 43,16% ważne 

skuteczne: wójt 

został odwołany 

41 podlaskie 
Wójt Gminy 

Milejczyce 

25 marca 

2012 
1825 17,70% nieważne 

 

42 podlaskie Rada Gminy Nowinka 
11 marca 

2012 
2423 40,82% ważne 

skuteczne: rada 

gminy została 

odwołana 

43 pomorskie 
Prezydent Miasta 

Słupska 

18 listopada 

2012 
76357 16,50% nieważne 

 

44 pomorskie 
Wójt Gminy 

Potęgowo 

26 sierpnia 

2012 
5577 11,85% nieważne 

 

45 pomorskie 
Wójt Gminy 

Przechlewo 

26 sierpnia 

2012 
4934 11,57% nieważne 

 

46 pomorskie 

Rada Miejska w 

Bytowie oraz 

Burmistrz Bytowa 

8 lipca 2012 19158 9,53% nieważne 
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47 pomorskie 
Burmistrz Miasta 

Łeby 

15 kwietnia 

2012 
3284 9,26% nieważne 

 

48 pomorskie 
Prezydent Miasta 

Starogard Gdański 

25 marca 

2012 
37526 10,90% nieważne 

 

49 pomorskie 
Wójt Gminy 

Choczewo 

15 stycznia 

2012 
4488 32,87% nieważne 

 

50 śląskie Wójt Gminy Ślemień 
23 czerwca 

2013 
2849 6,46% nieważne 

 

51 śląskie 
Prezydent Miasta 

Zawiercie 

16 czerwca 

2013 
42820 8,89% nieważne 

 

52 śląskie 

Rada Miejska w 

Koniecpolu oraz 

Burmistrz Miasta i 

Gminy Koniecpol 

9 czerwca 

2013 
8460 25,14% nieważne 

 

53 śląskie 

Rada Miejska 

Wodzisławia Śląskiego 

oraz Prezydent Miasta 

Wodzisław Śląski 

9 czerwca 

2013 
39 329 14,95% nieważne 

 

54 śląskie Wójt Gminy Jeleśnia 
25 listopada 

2012 
10930 3,39% nieważne 

 

55 śląskie 
Burmistrz Miasta 

Wojkowice 

28 

października 

2012 

7722 28,58% ważne 

skuteczne: 

burmistrz został 

odwołany 

56 śląskie Wójt Gminy Rędziny 

21 

października 

2012 

8161 20,49% nieważne 
 

57 śląskie 
Wójt Gminy 

Zbrosławice 

30 września 

2012 
12744 10,02% nieważne 

 

58 śląskie Wójt Gminy Milówka 
23 września 

2012 
8025 4,87% nieważne 

 

59 śląskie 
Prezydent Miasta 

Gliwice 

16 września 

2012 
149478 6,87% nieważne 

 

60 śląskie 

Rada Gminy i Miasta 

Koziegłowy oraz 

Burmistrz Gminy i 

Miasta Koziegłowy 

24 czerwca 

2012 
11914 8,66% nieważne 

 

61 śląskie 

Rada Miasta Ruda 

Śląska oraz Prezydent 

Miasta Ruda Śląska 

24 czerwca 

2012 
114288 15,53% nieważne 

 

62 śląskie 

Rada Miejska w 

Bytomiu oraz 

Prezydent Miasta 

Bytomia 

17 czerwca 

2012 
134672 21,76% ważne 

skuteczne: 

prezydent został 

odwołany; rada 

została 

odwołana 
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63 świętokrzyskie 

Rada Gminy 

Piekoszów oraz Wójt 

Gminy Piekoszów 

11 sierpnia 

2013 
12655 34,56% ważne 

skuteczne: wójt 

został 

odwołany; rada 

została 

odwołana 

64 świętokrzyskie 
Prezydent Miasta 

Starachowice 

19 sierpnia 

2012 
44009 23,29% nieważne 

 

65 świętokrzyskie 

Rada Gminy 

Pierzchnica oraz Wójt 

Gminy Pierzchnica 

25 marca 

2012 
3912 25,23% nieważne 

 

66 świętokrzyskie Wójt Gminy Tarłów 
12 lutego 

2012 
4664 14,79% nieważne 

 

67 warmińsko-mazurskie 

Rada Miejska w 

Nidzicy oraz 

Burmistrz Nidzicy 

25 sierpnia 

2013 
17313 12,81% nieważne 

 

68 warmińsko-mazurskie 

Rada Miejska w 

Elblągu oraz 

Prezydent Miasta 

Elbląg 

14 kwietnia 

2013 
98155 24,67% ważne 

skuteczne: 

prezydent został 

odwołany; rada 

została 

odwołana 

69 warmińsko-mazurskie Wójt Gminy Sorkwity 
27 stycznia 

2013 
3746 10,73% nieważne 

 

70 warmińsko-mazurskie 

Rada Gminy Lidzbark 

Warmiński oraz Wójt 

Gminy Lidzbark 

Warmiński 

1 lipca 2012 5454 11,64% nieważne 
 

71 warmińsko-mazurskie 
Wójt Gminy 

Stawiguda 

17 czerwca 

2012 
5561 12,84% nieważne 

 

72 warmińsko-mazurskie 
Burmistrz Miasta 

Ostróda 

3 czerwca 

2012 
27411 30,08% ważne 

skuteczne: 

burmistrz został 

odwołany 

73 warmińsko-mazurskie 

Rada Miejska w 

Sępopolu oraz 

Burmistrz Sępopola 

22 kwietnia 

2012 
5539 15,35% nieważne 

 

74 warmińsko-mazurskie 
Burmistrz Miasta i 

Gminy Ruciane-Nida 

26 lutego 

2012 
7056 13,38% nieważne 

 

75 wielkopolskie Burmistrz Wyrzyska 3 marca 2013 11164 17,74% nieważne 
 

76 wielkopolskie 

Rada Miejska w 

Wolsztynie oraz 

Burmistrz Wolsztyna 

16 grudnia 

2012 
23671 11,28% nieważne 

 

77 wielkopolskie 

Rada Miejska w Dąbiu 

oraz Burmistrz Miasta 

Dąbie 

18 listopada 

2012 
5433 24,57% nieważne 

 

78 wielkopolskie 
Burmistrz Miasta i 

Gminy Ślesin 

18 listopada 

2012 
11212 8,28% nieważne 
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79 wielkopolskie 

Rada Miejska w 

Kłodawie oraz 

Burmistrz Kłodawy 

2 września 

2012 
10916 22,94% 

ważne ws. 

odwołania 

burmistrza/

nieważne 

ws. 

odwołania 

rady 

skuteczne: 

burmistrz został 

odwołany 

80 wielkopolskie 

Rada Gminy Lipno 

oraz Wójt Gminy 

Lipno 

20 maja 2012 5308 20,31% nieważne 
 

81 wielkopolskie 
Burmistrz Miejskiej 

Górki 
20 maja 2012 7443 17,57% nieważne 

 

82 wielkopolskie 
Wójt Gminy 

Żelazków 

12 lutego 

2012 
7455 22,98% nieważne 

 

83 zachodniopomorskie 
Wójt Gminy 

Boleszkowice 

7 kwietnia 

2013 
2353 15,17% nieważne 

 

84 zachodniopomorskie 
Wójt Gminy 

Biesiekierz 
4 marca 2012 4642 22,75% nieważne 

 

85 zachodniopomorskie Wójt Gminy Sławno 4 marca 2012 6900 6,62% nieważne 
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Załącznik nr 2 

Odwołane organy JST przed upływem kadencji 2010-20143 

 

1. Burmistrz oraz Rada Miasta Żagań – 17 lutego 2012 (woj. lubuskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 21 273 

Frekwencja: 27,48% (5 845 głosów) – Burmistrz; 27,85% (5 925 głosów) – Rada Miasta 

Wynik: 74,62% (4 280 głosów) za odwołaniem Burmistrza; 79,06% (4 594 głosów) za 

odwołaniem Rady Miasta 

Przyczyny: inicjatorami referendów w Żaganiu były dwa społeczne komitety. Odwołania 

burmistrza chciał Komitet Referendalny "Ruch Żaganian", którego zdaniem burmistrz Sławomir 

Kowal nie potrafi współpracować z radą i źle rządził miastem. Występujący w obronie Kowala 

Społeczny Komitet Referendalny "Razem dla Żagania" uważał, że to Rada Miasta jest źródłem 

problemów samorządu i uniemożliwia rozwój Żagania oraz realizację związanych z tym planów 

burmistrza. 

http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/w-referendum-odwolano-burmistrza-i-rade-miasta-

zagania/we9d1 

2. Rada Gminy Nowinka – 11 marca 2012 (woj. podlaskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 2 423 

Frekwencja: 40,82% (989 głosów) 

Wynik: 94,98% (928 głosów) za odwołaniem 

Przyczyny: wewnętrzny podział Rady na dwa obozy, zwolenników i przeciwników Wójta Gminy,  

w związku z czym dochodziło do wzajemnego blokowania forsowanych przez obie grupy zmian. 

http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/referendum-w-sprawie-odwolania-rady-

gminy-nowinka/5987851 

3. Wójt Gminy Lewin Kłodzki – 22 kwietnia 2012 (woj. dolnośląskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 1 665 

Frekwencja: 48, 83% (813 głosów) 

Wynik: 94,66% (762 głosy) za odwołaniem  

Przyczyny: nieudolna polityka inwestycyjna i kadrowa. 

http://klodzko.naszemiasto.pl/artykul/1374231,region-walbrzyski-w-lewinie-odwolali-

wojta,id,t.html 

4. Wójt Gminy Wiżajny – 29 kwietnia 2012 (woj. podlaskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania:  2 048 

                                                           
3 Przyczyny odwołania organów JST zaczerpnięte są z portali internetowych. Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 

maja 2012 roku w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym inicjator referendum gminnego 

obowiązany jest podać do wiadomości mieszkańców gminy przedmiot zamierzonego referendum wraz z uzasadnieniem. Podanie do wiadomości 

w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, a w powiecie i w województwie — poprzez ogłoszenie w prasie codziennej 

ogólnodostępnej w danej jednostce samorządu terytorialnego. Jeżeli w danej gminie przyjęte jest ogłaszanie urzędowych ogłoszeń poprzez 

wywieszanie ich w siedzibie urzędu gminy i na tablicach ogłoszeń w sołectwach, wówczas również inicjator referendum w ten sposób powinien 

podać do wiadomości przedmiot referendum.  

http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/w-referendum-odwolano-burmistrza-i-rade-miasta-zagania/we9d1
http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/w-referendum-odwolano-burmistrza-i-rade-miasta-zagania/we9d1
http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/referendum-w-sprawie-odwolania-rady-gminy-nowinka/5987851
http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/referendum-w-sprawie-odwolania-rady-gminy-nowinka/5987851
http://klodzko.naszemiasto.pl/artykul/1374231,region-walbrzyski-w-lewinie-odwolali-wojta,id,t.html
http://klodzko.naszemiasto.pl/artykul/1374231,region-walbrzyski-w-lewinie-odwolali-wojta,id,t.html
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Frekwencja: 43,16% (884 głosy) 

Wynik: 94,02% (817 głosów) za odwołaniem 

Przyczyny: inicjatorem głosowania była Rada Gminy, która od dłuższego już czasu zarzucała 

wójtowi brak współpracy, ograniczanie dostępu do informacji i nie liczenie się z ich zdaniem.  

Od rozpoczęcia drugiej kadencji Wójta Laskowskiego dochodziło do kłótni między nim a radnymi. 

W poprzedniej kadencji kilka razy musiał interweniować wojewoda, bo nie można było prowadzić 

sesji rady gminy.  

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/80543, 

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/80245 

5. Burmistrz Miasta Ostróda – 3 czerwca 2012 (woj. warmińsko - mazurskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 27 411 

Frekwencja: 30,08% (8 246 głosów) 

Wynik: 63,40% (5 183 głosy) za odwołaniem 

Przyczyny: ignorowanie głosu mieszkańców, podejmowanie niekompetentnych i 

niegospodarnych zdaniem mieszkańców decyzji, brak działań nakierowanych na stwarzanie 

warunków do realnego rozwoju gospodarczego miasta oraz zwiększenia miejsc pracy. 

http://warminskomazurskie.naszemiasto.pl/artykul/1429187,burmistrz-ostrody-odwolany-tak-

zadecydowali-mieszkancy-w,id,t.html#czytaj_dalej 

6. Prezydent oraz Rada Miasta Bytom – 17 czerwca 2012 (woj. śląskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 134 672 

Frekwencja: 21,76% (29 305 głosów) 

Wynik: 97,01% (28 019 głosów) za odwołaniem Rady Miasta; 97,33% (28 154 głosy)  

za odwołaniem Prezydenta 

Przyczyny: najwyższy poziom bezrobocia w regionie, szybko rosnące zadłużenie miasta, 

najwyższe w regionie podatki i opłaty, fatalna kondycja finansowa spółek  miejskich, likwidacja 

szkół, kredyty na realizowanie inwestycji miejskich, przez co w rzeczywistości kosztują niemal dwa 

razy więcej. 

http://nczas.com/wiadomosci/polska/cukiernik-odwolali-prezydenta-za-podatek/  

7. Burmistrz Miasta Kłodawa – 2 września 2012 (woj. wielkopolskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 10 916 

Frekwencja: 22,94% (2 504 głosy) 

Wynik: 95,66% (2 356 głosów) za odwołaniem 

Przyczyny: niezadowolenie ze zmian organizacyjnych w gminnej oświacie: uchwały w sprawie 

likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej, Szkoły 

Podstawowej w Górkach, Szkoły Podstawowej w Lubońku oraz dwóch gimnazjów w Kłodawie. 

http://kolo.naszemiasto.pl/artykul/1525591,burmistrz-klodawy-odwolany,id,t.html, 

http://kolo.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1201867,likwidacja-szkol-w-klodawie,id,t.html  

8. Burmistrz Miasta Wojkowice – 28 października 2012 (woj. śląskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania:  7 722 

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/80543
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/80245
http://warminskomazurskie.naszemiasto.pl/artykul/1429187,burmistrz-ostrody-odwolany-tak-zadecydowali-mieszkancy-w,id,t.html#czytaj_dalej
http://warminskomazurskie.naszemiasto.pl/artykul/1429187,burmistrz-ostrody-odwolany-tak-zadecydowali-mieszkancy-w,id,t.html#czytaj_dalej
http://nczas.com/wiadomosci/polska/cukiernik-odwolali-prezydenta-za-podatek/
http://kolo.naszemiasto.pl/artykul/1525591,burmistrz-klodawy-odwolany,id,t.html
http://kolo.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1201867,likwidacja-szkol-w-klodawie,id,t.html


Stan na 6 września 2013 roku 

17 

Frekwencja: 28,58% (2 207 głosów) 

Wynik: 93,99% (2 032 głosy) za odwołaniem 

Przyczyny: o przeprowadzeniu referendum zdecydowali miejscy radni, którzy wcześniej nie 

udzielili burmistrzowi absolutorium. Zarzucali Burmistrzowi m.in. nieprawidłowości  

w wydatkowaniu budżetowych pieniędzy i złamanie przepisów finansowych. Burmistrz stanowczo 

nie zgadzał się z zarzutami. Stracił nie tylko fotel burmistrza, ale czeka go także odpowiedzialność 

karna za naruszenie ciszy wyborczej. 

http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/referendum-w-

wojkowicach,40270.html, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/688157,burmistrz-wojkowic-

witold-kwiecien-przylapany-przez-policje-kiedy-sie-promowal,id,t.html 

9. Burmistrz Miasta Raciąż – 2 grudnia 2012 (woj. mazowieckie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 3 798 

Frekwencja: 41,36% (1 571 głosów) 

Wynik: 81,37% (1 245 głosów) za odwołaniem 

Przyczyny: Rada Miasta nie udzieliła Burmistrzowi absolutorium za 2011 rok, nierealizowanie 

zapisanych w budżecie inwestycji (monitoringu, ulicznego oświetlenia), zlekceważenie sytuacji,  

w której Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej brało od mieszkańców 

pieniądze za ogrzewanie, a nie płaciło dostawcy ciepła, aż ten po dwóch latach je wyłączył.  

http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,12977059,_Nie__dla_burmistrza_Raciaza__Odwolany_w_r

eferendum.html#ixzz2bw4PQP2Z 

http://plonsk24.pl/aktualnoscitext/news/id/293.html 

10. Burmistrz Miasta Nasielsk – 7 kwietnia 2013 (woj. mazowieckie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 15 823 

Frekwencja: 37,30% (5 902 głosy) 

Wynik: 57,01% (3 309 głosów) za odwołaniem 

Przyczyny:  decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Nasielska 

radni podjęli jednomyślnie (obecnych było 12 z 15 radnych). Radny Henryk Antosik wyjaśnił 

jednak, że głosował wprawdzie za przeprowadzeniem referendum i podpisał wniosek  

o przeprowadzenie go, ale nie zgadzał się z argumentami uzasadniającymi wniosek. 

Uzasadnienie inicjatywy Rady Miejskiej w sprawie odwołania Burmistrza poprzez referendum: 

1) Brak strategii rozwoju Miasta i Gminy oraz nieracjonalne planowanie inwestycji, np. 

budowa targowicy.  

2) Brak działań w/w w celu pozyskiwania inwestorów oraz hamowanie działalności 

istniejących firm. 

3) Nierealne i oderwane od rzeczywistości planowanie dochodów gminy np.:  

ze sprzedaży mieszkań komunalnych. 

4) Brak dbałości o odpowiedni poziom gminnej oświaty poprzez np. zwiększanie liczebności 

uczniów w klasach, tworzenie klas łączonych.  

5) Brak dbałości o rozwój kultury i sportu w gminie – planowanie budżetów dla placówek 

uniemożliwiających właściwe ich funkcjonowanie.  

6) Brak umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych. 

http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/referendum-w-wojkowicach,40270.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/referendum-w-wojkowicach,40270.html
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/688157,burmistrz-wojkowic-witold-kwiecien-przylapany-przez-policje-kiedy-sie-promowal,id,t.html
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/688157,burmistrz-wojkowic-witold-kwiecien-przylapany-przez-policje-kiedy-sie-promowal,id,t.html
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,12977059,_Nie__dla_burmistrza_Raciaza__Odwolany_w_referendum.html#ixzz2bw4PQP2Z
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,12977059,_Nie__dla_burmistrza_Raciaza__Odwolany_w_referendum.html#ixzz2bw4PQP2Z
http://plonsk24.pl/aktualnoscitext/news/id/293.html
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7) Prowadzenie niewłaściwej polityki zatrudnienia pogłębiającej bezrobocie w gminie 

(Nasielsk ma najwyższy odsetek bezrobotnych w powiecie nowodworskim). 

8) Prowadzenie polityki kadrowej niezgodnie z przedwyborczymi obietnicami,  

np.: powierzanie stanowisk bez przeprowadzenia konkursu, obsadzanie stanowisk 

kierowniczych osobami bez doświadczenia w danej dziedzinie. 

9) Niewykonywanie zadań wynikających z prawa lokalnego (Statutu Gminy) – 

nieuczestniczenie w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej 

10) Autokratyczny styl rządzenia oraz brak umiejętności interpersonalnych doprowadzające 

do częstych konfliktów z mieszkańcami. 

11) Wykorzystywanie zależności służbowej – bezprawne wywieranie nacisku na decyzje 

kierowników i dyrektorów Urzędu Miejskiego i podległych gminie jednostek 

organizacyjnych. 

12) Niegodne reprezentowanie Gminy na zewnątrz.  

Z drugiej strony jednak burmistrz Grzegorz Arciszewski oskarżał Radę Gminy o działanie na 

szkodę Nasielska. Radni mieli torpedować burmistrzowskie pomysły oraz sprzeciwiać się 

restrukturyzacji miejskich instytucji. By zachować stanowiska dyrektorów, Rada Gminy sprzeciwiła 

się między innymi połączeniu Ośrodka Kultury i biblioteki. Radni na tyle swobodnie poczuli się  

w roli zarządców, że uniemożliwili także remont targowiska, na który gmina otrzymała dotację  

w wysokości 1 mln złotych. Dzięki działaniu radnych dotacja prawdopodobnie przepadnie. 

Przyczyną takiego niekonstruktywnego działania Rady Gminy w Nasielsku mogły być osobiste, 

zbyt wygórowane ambicje jej przewodniczącego Grzegorza Duchnowskiego, który z kretesem 

przegrał ostatnie wybory na stanowisko burmistrza, nie mając nic ciekawego do zaoferowania 

mieszkańcom gminy. 

http://nowodworski.info/index.php/component/content/article/280-2013/1/1240-wojna 

http://www.legio24.pl/nasielsk-mieszkancy-odwolali-burmistrza/ 

11. Prezydent i Rada Miasta Elbląg – 15 kwietnia 2013 (woj. warmińsko - mazurskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 98 155 

Frekwencja: 24,67% (24 211głosów) – Prezydent; 24,66% (24 209 głosów) Rada Miasta 

Wynik: 96,32% (23 087 głosów) za odwołaniem Prezydenta; 95,01% (22 750 głosów)  

za odwołaniem Rady Miasta 

Przyczyny:  w ciągu ostatnich dwóch lat w mieście ruszyło szereg inwestycji, głównie drogowych. 

Zdaniem oponentów prezydenta jednak wręcz za dużo, gdyż miasto jest w tej chwili rozkopane. 

Wzorem Gdańska tramwaje w Elblągu nazwano imionami wybitnych elblążan, wzorem Gdańska 

położono nacisk na politykę rowerową - nowe ścieżki i stojaki. Z kolei wzorem Sopotu w ub. roku 

wprowadzono w Elblągu budżet obywatelski. Z Gdańska prezydent Nowaczyk skopiował również 

reformę czynszów w mieszkaniach komunalnych, która oznaczała dla wielu najemców podwyżkę 

czynszów o ponad 100%. Zamknięto miejski basen otwarty, z którego korzystały tysiące elblążan, 

Dodatkowo miasto było zadłużone, a w miejskich instytucjach kwitł nepotyzm. 

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,13740698,Prezydent_Elblaga_i_rada_miasta_odwo

lani_w_referendum_.html#ixzz2bw1G2jHt 

12. Wójt i Rada Gminy Piekoszów – 11 sierpnia 2013 (woj. świętokrzyskie) 

Liczba uprawnionych do głosowania: 12 655 

Frekwencja: 34,56%  

http://nowodworski.info/index.php/component/content/article/280-2013/1/1240-wojna
http://www.legio24.pl/nasielsk-mieszkancy-odwolali-burmistrza/
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,13740698,Prezydent_Elblaga_i_rada_miasta_odwolani_w_referendum_.html#ixzz2bw1G2jHt
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,13740698,Prezydent_Elblaga_i_rada_miasta_odwolani_w_referendum_.html#ixzz2bw1G2jHt
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Wynik: 4 185 głosów za odwołaniem Rady Gminy; 4 177 głosów za odwołaniem Wójta. 

Przyczyny:  wójt gminy Tadeusz D. od 16 kwietnia przebywa w areszcie. Postawiono mu  

10 zarzutów, wśród których są m.in. przyjęcie i obietnica korzyści majątkowej oraz ustawienie 

jednego z przetargów. Gmina Piekoszów jest zadłużona na ok. 35 mln zł. Wprowadzono plan 

oszczędnościowy, zakładający m.in. zwolnienia w urzędzie gminy i jednostkach podległych, 

wyłączanie ulicznych lamp po północy oraz zmniejszenie dofinansowania przewozów komunikacji 

miejskiej. Nowemu wójtowi oraz radnym przyjdzie się zmierzyć z ogromnym zadłużeniem gminy, 

które wynosi około 35 mln zł (prawie 70 proc. budżetu). 9 mln zł gmina powinna spłacić 

natychmiast. Zalega m.in. z odprowadzaniem składek na ZUS, a także podatków od pensji 

nauczycieli i innych pracowników. Brakuje pieniędzy na dopłaty do kursowania autobusów 

miejskich z Kielc i na oświetlenie uliczne. 

http://wpolityce.pl/wydarzenia/60050-referendalny-wyrok-na-wojta-piekoszowa-niemal-wszyscy-

glosujacy-odwolali-skorumpowanego-wlodarza 

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,14430094,Piekoszow_bez_wojta_i_rady_gminy__Pierwsze_

takie_referendum.html#ixzz2bw2HfYaB 

http://wpolityce.pl/wydarzenia/60050-referendalny-wyrok-na-wojta-piekoszowa-niemal-wszyscy-glosujacy-odwolali-skorumpowanego-wlodarza
http://wpolityce.pl/wydarzenia/60050-referendalny-wyrok-na-wojta-piekoszowa-niemal-wszyscy-glosujacy-odwolali-skorumpowanego-wlodarza
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,14430094,Piekoszow_bez_wojta_i_rady_gminy__Pierwsze_takie_referendum.html#ixzz2bw2HfYaB
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,14430094,Piekoszow_bez_wojta_i_rady_gminy__Pierwsze_takie_referendum.html#ixzz2bw2HfYaB
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Załącznik 3 

Zarządzone referenda lokalne w sprawie odwołania organu JST4 

 

1. gm. Nowy Staw, pow. malborski, woj. pomorskie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz 
Burmistrza Miasta Nowy Staw przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 8 września 
2013 r.  

2. gm. Gryfice, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Gryfic przed upływem kadencji, 
zarządzone na dzień 8 września 2013 r.  

3. m. Piotrków Trybunalski 

Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski przed 
upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 września 2013 r.  

4. m. Gostynin, pow. gostyniński, woj. mazowieckie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem 
kadencji, zarządzone na dzień 15 września 2013 r.  

5. gm. Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Radymno i Wójta Gminy 
Radymno przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 września 2013 r.  

6. gm. Janowiec, pow. puławski, woj. lubelskie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem 
kadencji, zarządzone na dzień 22 września 2013 r.  

7. gm. Rytro, pow. nowosądecki, woj. małopolskie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Rytro przed upływem kadencji, 
zarządzone na dzień 22 września 2013 r.  

8. gm. Obrazów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Obrazów przed upływem 
kadencji, zarządzone na dzień 22 września 2013 r.  

9. gm. Żórawina, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Żórawina i Rady Gminy 
Żórawina przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 29 września 2013 r.  

10. gm. Orneta, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie 

                                                           
4 źródło: www.kadencja.pkw.gov.pl 
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Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Ornety i Rady Miejskiej w Ornecie 
przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 29 września 2013 r.  

11. gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Czerwin i Rady Gminy Czerwin 
przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 6 października 2013 r.  

12. gm. Chojna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie 

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Chojna przed upływem 
kadencji, zarządzone na dzień 13 października 2013 r.  

13. m.st. Warszawa 

Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem 
kadencji, zarządzone na dzień 13 października 2013 r. 

Według informacji podanych przez TVP info „z badań TNS Polska dla „Wiadomości” 

(sondaż przeprowadzono w dniach 22-25 sierpnia 2013 r. na reprezentatywnej próbie 

1000 pełnoletnich mieszkańców Warszawy) wynika, że do urn chce pójść 36% 

warszawiaków, z czego 26% udziela odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a co dziesiąty – 

„raczej tak”. Aż 42% respondentów zapowiada, że nie pójdzie na referendum (35% – 

zdecydowanie nie, 7% – raczej nie). Blisko co piąty badany – 22% nie potrafi na razie 

podjąć decyzji. (…) W Warszawie uprawnionych do głosowania jest wg PKW 1 335 169 

osób. Czyli 36 proc. frekwencji to 480 660 – czyli więcej niż wymagane minimum (389 

430) do tego, by referendum mogło być ważne.” 5 

                                                           
5 http://tvp.info/informacje/polska/warszawiacy-za-odwolaniem-prezydent-stolicy/12202403 
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Załącznik 4 

Odwołanie organu w skutek zapadnięcia prawomocnego wyroku skazującego  

w kadencji 2010-20146 

Na 46 przypadków przedterminowych wyborów  na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i 

gmin w kadencji samorządowej 2010–2014, które nie były związane z wcześniejszym odwołaniem 

organu w referendum) w 13 przypadkach nastąpiło odwołanie organu w skutek zapadnięcia 

prawomocnego wyroku skazującego.7 

Województwo Miejscowość Data Przyczyna 

dolnośląskie 
Wójt Gminy 
Zawoń 

20 września 2012 
Fałszowanie oświadczeń 
majątkowych 

dolnośląskie 
Burmistrz Miasta 
Wiązów 

Listopad 2011 Fałszowanie dokumentów 

kujawsko-
pomorskie 

Burmistrz Miasta 
Lipno 

Wrzesień 2011 Kłamstwa lustracyjne 

lubelskie 
Wójt Gminy 
Dębowa Kłoda 

Styczeń 2013 
Działanie na szkodę interesu 
publicznego 

lubelskie 
Wójt Gminy 
Kąkolewnica 

Styczeń 2013 Fałszowanie dokumentacji 

lubuskie 
Wójt Gminy 
Niegosławice 

Kwiecień 2012 
Podejrzenie o 
korupcję/rezygnacja 

łódzkie 
Wójt Gminy 
Kleszczów 

Lipiec 2013 
Nieprawidłowości w obrocie 
ziemią 

pomorskie 
Wójt Gminy 
Słupsk 

Kwiecień 2013 
Prowadzenie samochodu pod 
wpływem alkoholu 

warmińsko-
mazurskie 

Wójt Sorkwity Maj 2011 Kłamstwo lustracyjne 

wielkopolskie Wójt Lipna Wrzesień 2012 Fałszowanie dokumentów 

wielkopolskie 
Burmistrz 
Trzcianki 

Marzec 2013 Korupcja 

wielkopolskie 
Burmistrz 
Okonka 

Maj 2012 Kłamstwo  lustracyjne 

wielkopolskie 
Burmistrz 
Jarocina 

Luty 2012 
Doprowadzenie do strat w 
spółce kierowanej przez żonę 
Burmistrza 

 

                                                           
6 Źródło: www.pkw.gov.pl. 
7 Od następnej kadencji 2014-2018 zgodnie z art. 492 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy - wygaśnięcie mandatu wójta 
skazanego prawomocnym wyrokiem, stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła 
wojewodzie oraz przewodniczącemu rady. Od postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta zainteresowanemu przysługuje 
skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od 
dnia jej wniesienia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku 
sądu administracyjnego oddalającego skargę. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, podmiotem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego oraz wójta w opisywanym przypadku jest organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego. Wygaśnięcie mandatu 
wójta skazanego prawomocnym wyrokiem stwierdza rada gminy w drodze uchwały. Uchwała powinna zostać podjęta najpóźniej po upływie 
miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu wójta z powodu wystąpienia 
utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień. Zgodnie ustawą z dnia z 20 
czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wójtowi przysługuje skarga na tę uchwałę, a wygaśnięcie mandatu 
następuje z dniem wydania przez sąd okręgowy orzeczenia oddalającego odwołanie. Brak uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu, jak 
również uchwała o odmowie stwierdzenia jego wygaśnięcia stanowią podstawę do rozpoczęcia przez wojewodę procedury zmierzającej do 
wydania zarządzenia zastępczego.  
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Załącznik nr 5 

Koszty referendów lokalnych w sprawie odwołania organu JST w latach 2010-20138 

Koszty przeprowadzenia referendum odwoławczego: 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, której dotyczy referendum. Art. 40 ust. 1 zdanie drugie i ust. 4 ustawy określają 

wyjątki od tej zasady dla kosztów czynności komisarza wyborczego; wydatki na ten cel 

pokrywane są z budżetu państwa, z części dotyczącej Krajowego Biura Wyborczego.  

Koszty pokrywane z samorządowych budżetów: 

Podstawowe koszty referendum, w tym koszty obsługi administracyjnej komisji terytorialnych i 

obwodowych, zapewnienia tym komisjom techniczno-materialnych warunków pracy, koszty 

związane ze stosowaniem techniki elektronicznej przez obwodowe komisje do spraw referendum 

i terytorialną komisję do spraw referendum oraz diet przysługujących członkom komisji, 

pokrywane są zatem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum. 

 

Koszty pokrywane z budżetu państwa związane z czynnościami komisarza wyborczego: 

Wydatki komisarza wyborczego, o których mowa w art. 40 ust. 4 ustawy obejmują jedynie koszty 

bezpośrednio związane z czynnościami komisarza, w tym koszt ogłoszenia postanowienia o 

przeprowadzeniu referendum (art. 25 ust. 2) oraz koszt przygotowania kart do głosowania i 

dostarczenia ich do obwodowych komisji (art. 52 ust. 2). 

 

Koszty ponoszone przez inicjatora referendum9: 

Inicjator referendum ponosi koszty nałożonego nań obowiązku podania do publicznej 

wiadomości informacji o zamiarze przeprowadzenia referendum i o jego przedmiocie. Przepisy 

przewidują, że wydatki inicjatora referendum są pokrywane z jego źródeł własnych. A koszty te 

mogą być również w zależności od zasięgu plebiscytu, niemałe. Obejmują m.in.:  

 opłaty za korzystanie ze środków masowego przekazu, 

 koszty wykonania i rozprowadzenia materiałów referendalnych: druk ulotek, plakatów, 

ogłoszeń, 

 koszty organizacji spotkań z mieszkańcami (wynajęcie sali, sprzętu, transportu), 

 koszty akcji zbierania podpisów.  

Nadwyżkę środków finansowych pozostałych na referendum organizator ma obowiązek 

przekazać instytucji charytatywnej. Jeżeli inicjatorem przeprowadzenia referendum lokalnego jest 

partia polityczna, to zasady jego finansowania określa ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach 

politycznych (Dz.U. nr 79, poz. 857 ze zm.). 

 

 

 

                                                           
8 W referenda tematycznych nie uczestniczy komisarz wyborczy, co obniża koszty budżetu państwa. Natomiast terytorialną komisję składającą się 
od 6 do 16 osób powołuje organ stanowiący JST. 
9 http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=135649 

http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162205
http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162205
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Koszty przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu JST – kadencja 2010-2014
10

 

Lp. Województwo Miejscowość Data Wynik Koszt 
Liczba 

uprawnionych 
do głos 

Koszt na 
wyborcę w zł 

1.  dolnośląskie Lubin 21.07.2013 nieważne 13 413,88 zł 11 043 1,21 

2.  dolnośląskie Milicz 13.01.2013 nieważne 52 808,67 zł 19 497 2,71 

3.  dolnośląskie Kłodzko 21.10.2012 nieważne 170 000,00 zł 22 957 7,41 

4.  dolnośląskie Przeworno 19.08.2012 nieważne 11 211,63 zł 4 182 2,68 

5.  dolnośląskie Bielawa 24.06.2012 nieważne 42 000,00 zł 26 332 1,60 

6.  dolnośląskie Głuszyca 24.06.2012 nieważne 14 500,00 zł 7 512 1,93 

7.  dolnośląskie Stoszowice 24.06.2012 nieważne 12 821,71 zł 4 574 2,80 

8.  dolnośląskie Wałbrzych 24.06.2012 nieważne 98 127,51 zł 97 343 1,01 

9.  dolnośląskie Lewin Kłodzki 22.04.2012 ważne/skuteczne 25 863,00 zł 1 665 15,53 

10.  dolnośląskie Nowa Ruda 22.04.2012 nieważne 18 956,58 zł 10 097 1,88 

11.  dolnośląskie Pieszyce 22.04.2012 nieważne 30 350,00 zł 7 677 3,95 

12.  dolnośląskie Platerówka 10.02.2013 nieważne 3 000,00 zł 1357 2,21 

13.  kujawsko-pomorskie Nieszawa 14.04.2013 nieważne 3 500,00 zł 1655 6,04 

14.  lubelskie Dołhobyczów 23.06.2013 nieważne 19 970,00 zł 5 001 3,99 

15.  lubelskie Szastarka 21.01.2012 nieważne 8 650,00 zł 4 921 1,76 

16.  lubuskie Brody 18.08.2013 nieważne 5 537,01 zł 2 775 2,00 

17.  lubuskie Żagań 17.02.2013 ważne/skuteczne 36 144,61 zł 21 273 1,70 

18.  lubuskie Skwierzyna 1.04.2012 nieważne 26 868,00 zł 10 102 2,66 

19.  lubuskie 
Krosno 

Odrzańskie 
25.03.2012 nieważne 30 261,59 zł 15 058 2,01 

20.  łódzkie Parzęczew 01.07.2012 nieważne 14 184,00 zł 4 142 3,42 

21.  łódzkie Poddębice 17.06.2012 nieważne 16 899,23 zł 12 950 1,30 

22.  łódzkie Ręczno 10.06.2012 nieważne 6 400,00 zł 3 073 2,08 

23.  łódzkie Pątnów 15.04.2012 nieważne 21 000,00 zł 5 175 4,06 

24.  małopolskie Trzebinia 27.01.2013 nieważne ponad 40 000 zł 28 220 1,42 

25.  małopolskie Zakopane 13.01.2013 nieważne 35 000,00 zł 22 479 1,56 

26.  małopolskie 
Kalwaria 

Zebrzydowska 
13.05.2012 nieważne 6 470,00 zł 15 631 0,41 

                                                           
10 Opracowanie własne na podstawie danych z BIP oraz informacji telefonicznych 
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27.  mazowieckie Nasielsk 7.04.2013 ważne/skuteczne 26 166,00 zł 15 823 1,65 

28.  mazowieckie Celestynów 24.02.2013 nieważne 26 287,00 zł 9 184 2,86 

29.  mazowieckie Raciąż 2.12.2012 ważne/skuteczne 6 164,41 zł 3 798 1,62 

30.  mazowieckie Łomianki 24.06.2012 nieważne 28 911,00 zł 18 062 1,60 

31.  mazowieckie Sanniki 13.05.2012 nieważne 15 837,38 zł 5 261 3,01 

32.  mazowieckie Warka 22.04.2012 nieważne 22 555,00 zł 15 321 1,47 

33.  opolskie Lubsza 28.10.2012 nieważne 20 000,00 zł 7 287 2,74 

34.  opolskie Niemodlin 2.06.2013 nieważne 25 000,00 zł 10 772 2,32 

35.  podkarpackie Borowa 28.10.2012 nieważne 15 314,00 zł 4 487 3,41 

36.  podlaskie Goniądz 23.06.2013 nieważne 10 791,38 zł 3 941 2,74 

37.  podlaskie Mielnik 21.04.2013 nieważne 12 000,00 zł 2 319 5,17 

38.  podlaskie Rajgród 29.07.2012 nieważne 11 343,00 zł 4 480 2,53 

39.  podlaskie Płaska 03.06.2012 nieważne 5 471,04 zł 2 160 2,53 

40.  podlaskie Wiżajny 29.04.2012 ważne/skuteczne 17 484,00 zł 2 048 8,54 

41.  podlaskie Milejczyce 25.03.2012 nieważne 7 279,32 zł 1 825 3,99 

42.  podlaskie Nowinka 11.03.2012 ważne/skuteczne 6 492,00 zł 2 423 2,68 

43.  pomorskie Słupsk 18.11.2012 nieważne 67 679,97 zł 76 357 0,89 

44.  pomorskie Potęgowo 26.08.2012 nieważne 8 167,00 zł 5 577 1,46 

45.  pomorskie Przechlewo 26.08.2012 nieważne 14 616,00 zł 4 934 2,96 

46.  pomorskie Bytów 08.07.2012 nieważne 30 697,00 zł 19 158 1,60 

47.  pomorskie Łeba 15.04.2012 nieważne 5 140,00 zł 3 284 1,57 

48.  pomorskie 
Starogard 
Gdański 

25.03.2012 nieważne 50 000,00 zł 37 526 1,33 

49.  pomorskie Choczewo 15.01.2012 nieważne 12 000,00 zł 4 488 2,67 

50.  śląskie Ślemień 23.06.2013 nieważne 9 440,00 zł 2849 3,31 

51.  śląskie Zawiercie 16.06.2013 nieważne 120 000,00 zł 42 870 2,80 

52.  śląskie Koniecpol 9.06.2013 nieważne 16 274,00 zł 8460 1,92 

53.  śląskie 
Wodzisław 

Śląski 
9.06.2013 nieważne 160 000,00 zł 39329 4,07 

54.  śląskie Jeleśnia 25.11.2012 nieważne 24 000,00 zł 10 930 2,20 

55.  śląskie Wojkowice 28.10.2012 ważne/skuteczne 9 975,00 zł 7 722 1,29 

56.  śląskie Rędziny 21.10.2012 nieważne 15 016,70 zł 8 161 1,84 

57.  śląskie Zbrosławice 30.09.2012 nieważne 15 380,00 zł 12 744 1,21 
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58.  śląskie Milówka 23.09.2012 nieważne 10 814,15 zł 8 025 1,87 

59.  śląskie Gliwice 16.09.2012 nieważne 152 000,00 zł 149 478 1,02 

60.  śląskie Koziegłowy 24.06.2012 nieważne ok. 25000 zł 11 914 2,10 

61.  śląskie Ruda Śląska 24.06.2012 nieważne 200 000,00 zł 114 288 1,75 

62.  śląskie Bytom 17.06.2012 ważne/skuteczne 202 000,00 zł 134 672 1,50 

63.  świętokrzyskie Piekoszów 11.08.2013 ważne/skuteczne 35 000,00 zł 12 634 2,77 

64.  świętokrzyskie Starachowice 19.08.2012 nieważne 66 000,00 zł 44009 1,50 

65.  świętokrzyskie Pierzchnica 25.03.2012 nieważne 15 000,00 zł 3912 3,83 

66.  świętokrzyskie Tarłów 12.02.2012 nieważne 13 002,00 zł 4664 2,79 

67.  warmińsko-mazurskie Nidzica 25.08.2013 nieważne 38 118,15 zł 17313 2,20 

68.  warmińsko-mazurskie Elbląg 14.04.2013 ważne/skuteczne 234 000,00 zł 98 155 2,38 

69.  warmińsko-mazurskie Sorkwity 27.01.2013 nieważne 10 455,75 zł 3 746 2,79 

70.  warmińsko-mazurskie 
Lidzbark 

Warmiński 
1.07.2012 nieważne 18 820,00 zł 5 454 3,45 

71.  warmińsko-mazurskie Stawiguda 17.06.2012 nieważne 20 068,68 zł 5 561 2,34 

72.  warmińsko-mazurskie Ostróda 3.06.2012 ważne 68 000,00 zł 27 411 0,99 

73.  warmińsko-mazurskie Sępopol 22.04.2012 nieważne 10 362,00 zł 5 539 1,87 

74.  warmińsko-mazurskie Ruciane-Nida 26.02.2012 nieważne 6 971,00 zł 7 056 0,99 

75.  wielkopolskie Wyrzysk 03.03.2013 nieważne 20.789,00 zł 11 164 1,86 

76.  wielkopolskie Wolsztyn 16.12.2012 nieważne 50 000,00 zł 23 671 2,11 

77.  wielkopolskie Dąbie 18.11.2012 nieważne 9 706,00 zł 5 433 1,79 

78.  wielkopolskie Ślesin 18.11.2012 nieważne 17 025,72 zł 11 212 1,52 

79.  wielkopolskie Miejska Górka 20.05.2012 nieważne 21 220,00 zł 7433 2,85 

80.  wielkopolskie Żelazków 12.02.2012 nieważne 25 000,00 zł 7455 3,35 

81.  wielkopolskie Lipno 20.05.2012 nieważne 8 682, 00zł 5 308 1,64 

82.  wielkopolskie Kłodawa 02.09.2012 nieważne 33 010,00 zł 10 916 3,02 

83.  zachodniopomorskie Boleszkowice 7.04.2013 nieważne 5 246,00 zł 2353 2,23 

84.  zachodniopomorskie Biesiekierz 4.03.2012 nieważne 4 685,00 zł 4642 1,01 

85.  zachodniopomorskie Sławno 4.03.2012 nieważne 18 000,00 zł 6900 2,61 
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Załącznik 6 

Tematy referendów merytorycznych w kadencji 2010-201411 

lp. Województwo Gmina/ powiat Data Przedmiot 
Frekwencja 
referendum 

Wynik 

1. 

dolnośląskie 

Wałbrzych 13.02.2011 

Dopłaty do stawek wody i ścieków, zakaz 
lokalizacji składowisk odpadów, zakaz lokalizacji 
zakładów i instalacji przetwórstwa lub utylizacji 
odpadów niebezpiecznych, a także zakaz 
poruszania się po drogach gminnych pojazdów 
ciężarowych przewożących substancje 
niebezpieczne  

18,76% NIEWAŻNE 

2. Platerówka 08.01.2012 
Budowa „parku wiatrowego” na terenie Gminy 
Platerówka 

54,80% 
55,9% oddanych 
głosów przeciw 

3. lubelskie Księżpol 13.01.2013 Podział Gminy Księżpol 28,70% NIEWAŻNE 

4. lubuskie Kłodawa 28.11.2010 Lokalizacja lotniska na terenie Gminy Kłodawa 30,50% 
52,7% oddanych 
głosów przeciw 

5. 

łódzkie 

Chąśno 19.02.2012 
Lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenie 
Gminy Chąśno 

16,36% NIEWAŻNE 

6. Mokrsko 16.06.2013 
Lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenie 
Gminy Mokrsko 

46,66% 
82,04% oddanych 
głosów przeciw 

7. 

małopolskie 

Bystra-Sidzina 24.06.2012 

Budowa kanalizacji w Gminie Bystra-Sidzina 
oraz preferowany przez mieszkańców Gminy 
system kanalizacji (ciśnieniowej lub 
grawitacyjnej) [2 warianty do wyboru: system 
ciśnieniowy lub grawitacyjny] 

40,63% 
98,52% za systemem 
grawitacyjnym 

8. Gołcza 21.04.2013 Lokalizacja farm wiatrowych na terenie gminy 34,75% 
56,05% oddanych 
głosów przeciw 

                                                           
11 Materiały opracowane przez KPRP na podstawie danych otrzymanych od wojewodów. 
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9. mazowieckie Kotuń 22.04.2012 
Likwidacja Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i 
likwidacja Szkoły Podstawowej w Broszkowie 

16,86% NIEWAŻNE 

10. podlaskie Białystok 26.05.2013 
Zbycie udziałów MPEC sp. z o.o. w 
Białymstoku stanowiących własność Gminy 
Białystok  

25,92% NIEWAŻNE 

11. pomorskie powiat kwidzyński 12.08.2012 

Utrzymanie samorządowej kontroli nad 
szpitalem powiatowym poprzez pozostawienie 
co najmniej 51% udziałów Powiatu 
Kwidzyńskiego w "Zdrowie" sp. z o.o. 

11,89% NIEWAŻNE 

12. 

śląskie 

Goczałkowice-Zdrój 21.11.2010 

Przejęcie przez Gminę Goczałkowice-Zdrój 
obowiązków właścicieli nieruchomości w 
zakresie wyposażenia nieruchomości w 
urządzenia służące do zbierania odpadów 
komunalnych stałych, utrzymywania tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym oraz pozbywania 
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych stałych  

50,54% 
50,37% oddanych 
głosów przeciw 

13. Świerklany 6.01.2013 
w przedmiocie odłączenia sołectwa Jankowice 
od Gminy Świerklany i utworzenia z tego 
sołectwa Gminy Jankowice 

27,08% NIEWAŻNE 

14. Pszczyna 03.02.2013 Likwidacja Straży Miejskiej w Pszczynie 14,46% NIEWAŻNE 

15. Wodzisław Śląski 02.06.2013 
Likwidacja Straży Miejskiej w Wodzisławiu 
Śląskim 

17,46% NIEWAŻNE 

16. wielkopolskie Lipno 23.01.2011 
Lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenie 
Gminy Lipno 

38% 
89,29% oddanych 
głosów przeciw 

17. zachodniopomorskie Chociwel 26.06.2011 
Wygaszenie działalności Zespołu Szkół w 
Kamiennym Moście 

22,40% NIEWAŻNE 
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18. Ińsko 06.11.2011 
Powstanie kopalni kruszyw w obrębie Ciemnik 
Gmina Ińsko przez Szczecińską Kopalnię 
Surowców Mineralnych S.A. w Szczecinie 

17,01% NIEWAŻNE 

19. Mielno 12.02.2012 
Lokalizacja elektrowni jądrowej na terenie 
Gminy Mielno 

57% 
94,71% oddanych 
głosów przeciw 

20. Gryfino 10.06.2012 
Lokalizacja elektrowni jądrowej wraz z wszelką 
inną infrastrukturą związaną z przemysłem 
jądrowym na terenie Gminy Gryfino 

13,79% NIEWAŻNE 

21. Stepnica 09.09.2012 Lokalizacja farm wiatrowych 25,46% NIEWAŻNE 

 

Tematy referendów merytorycznych w kadencji 2006-201012 

lp. Województwo Gmina/ powiat Data Przedmiot Frekwencja referendum Wynik 

1. 

dolnośląskie 

Kowary 21.10.2007 

dotyczące przejęcia przez Gminę Kowary 
obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości 

37,30% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

2. Chocianów 2.08.2009 
dotyczące budowy na terenie Gminy Chocianów 
zakładu wykorzystującego technologię spalania 
odpadów 

19,22% NIEWAŻNE 

3. Kunice 27.09.2009 
dotyczące budowy kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego w Gminie Kunice 

63,72% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

                                                           
12 Materiały opracowane przez KPRP na podstawie danych otrzymanych od wojewodów. 
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4. Prochowice 27.09.2009 
dotyczące budowy kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego na terenie Miasta i Gminy Prochowice 

43,10% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

5. Ruja 27.09.2009 
dotyczące budowy kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego na terenie Gminy Ruja 

63,40% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

6. Miłkowice 27.09.2009 
budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na 
terenie Gminy Miłkowice 

48,57% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

7. Ścinawa 27.09.2009 
dotyczące budowy kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego na terenie Gminy Ścinawa 

37,05% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

8. Lubin 27.09.2009 
dotyczące budowy kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego na terenie Gminy Lubin 

53,39% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

9. kujawsko- pomorskie Sicienko 21.10.2010 
wystąpienie gminy ze spółki z o.o. pod firmą 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
Aglomeracji Bydgoskiej. 

30,68% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

10. 

lubelskie 

Gmina Wilków 26.08.2007 

przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli 
nieruchomości w zakresie wyposażenia 
nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów 
komunalnych oraz pozbywania się zgromadzonych na 
nieruchomości odpadów komunalnych 

34,74% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

11. Gmina Ryki 21.10.2007 

przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli 
nieruchomości w zakresie pozbywania się 
zgromadzonych na nieruchomości odpadów 
komunalnych 

40,92% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

12. Gmina Poniatowa 21.10.2007 
przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli 
nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie 
utrzymania porządku i czystości 

37,47% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 
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13. Gmina Kraśnik 25.11.2007 
prywatyzacja - sprzedaż prywatnemu podmiotowi 
Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

22,08%  NIEWAŻNE 

14. Gmina Bełżyce 2.03.2008 
budowa zakładu zagospodarowania odpadów na 
terenie gminy 

32,15% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

15. Gmina Parczew 7.06.2009 

przejęcie przez gminę obowiązku właścicieli 
nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości za odpłatnością 
ustaloną przez Radę Miejską w Parczewie 

22,22%  NIEWAŻNE 

16. Miasto Lubartów 2.05.2010 sprzedaż placu im. J. Piłsudskiego w Lubartowie 11,43%  NIEWAŻNE 

17. 

lubuskie 

Gmina Brody 21.06.2009 
budowa odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na 
terenie Gminy Brody 

53,00% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

18. Gmina Gubin 8.11.2009 budowa odkrywkowej kopalni węgla brunatnego 47,41% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

19. łódzkie Gmina Miasto Głowno 20.06.2010 

w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta 
Głowna od właścicieli nieruchomości obowiązku 
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych 

38,50% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

20. 

małopolskie 

Gmina Łukowica 31.01.2010 
w sprawie przejęcia przez Radę Gminy Łukowica od 
właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się 
zebranych odpadów komunalnych 

24,18%  NIEWAŻNE 

21. Gmina Słopnice 7.06.2009 
w sprawie przejęcia przez Radę Gminy Słopnica od 
właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się 
zebranych odpadów komunalnych 

42,72% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

22. Gmina Zawoja 14.09.2008 Obszar Natura 2000 46,18% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 
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23. 

mazowieckie 

Zakrzew 27.01.2008 
przejęcie od właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie gminy obowiązków w zakresie utrzymania 
czystości i porządku przez Gminę Zakrzew 

41,76% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

24. Grójec m. 7.06.2009 
przejęcie od właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie gminy obowiązków w zakresie utrzymania 
czystości i porządku przez gminę 

19,24%  NIEWAŻNE 

25. Jedlnia-Letnisko 7.06.2009 
przejęcie od właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie gminy obowiązków w zakresie utrzymania 
czystości i porządku przez gminę 

28%  NIEWAŻNE 

26. Maków Mazowiecki -miasto 7.06.2009 
Maków Maz, od właścicieli nieruchomości obowiązku 
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych 

17,13%  NIEWAŻNE 

27. Mińsk Mazowiecki 7.06.2009 

w sprawie przejęcia przez miasto Mińsk Mazowiecki 
od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania 
się zebranych odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości 

20,78%  NIEWAŻNE 

28. Raciąż 7.06.2009 
wypowiedzenie się mieszkańców Gminy Raciąż w 
sprawie połączenia Gminy Raciąż I Gminy Miasta 
Raciąż w jedną jednostkę samorządu terytorialnego 

46,80% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

29. Sokołów Podlaski 7.06.2009 

Przejęcia przez Miasto Sokołów Podl. obowiązków 
właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia 
nieruchomości w urządzenia służące do zbierania 
odpadów komunalnych 

26,42%  NIEWAŻNE 

30. Halinów 20.09.2009 

W sprawie przejęcia przez gminę obowiązku 
właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażania 
nieruchomości w urządzenia służące do zbierania 
odpadów komunalnych pozbywania się zebranych na 

29,24%  NIEWAŻNE 

31. Siedlce 7.02.2010 
Sposób zagospodarowania terenu stadionu pomiędzy 
ul .Piłsudskiego, Sportową, Katedralną I Wojskową w 
Siedlcach 

7,61%  NIEWAŻNE 
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32. Jedlnia-Letnisko 20.06.2010 
przejęcie przez Gminę obowiązków pozbywania się 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

53% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

33. Izabelin 20.06.2010 

w sprawie przejęcia przez Gminę Izabelin od 
właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania 
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych 

45,76% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

34. Garwolin 20.06.2010 

1 .Przejęcie przez miasto Garwolin od właścicieli 
nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się 
zebranych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych za odpłatnością 2.Budowy krytej 
pływalni 

56,60% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

35. opolskie Nysa 28.03.2010 
w sprawie sprzedaży nieruchomości znajdujących się 
na obszarze ul. Rynek w Nysie 

5,69%  NIEWAŻNE 

36. 

podkarpackie 

Cieszanów 20.05.2007 
w sprawie przejęcia przez Gminę Cieszanów od 
właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie 
zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 

36,08% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

37. Haczów 6.04.2008 
w sprawie przejęcia przez Gminę Haczów od 
właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie 
zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 

32,82% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

38. Miasto Przemyśl 26.04.2009 
w sprawie drzew i nowej architektury na przemyskim 
Rynku 

19,47%  NIEWAŻNE 

39. Miejsce Piastowe 10.05.2009 

w sprawie akceptacji odpłatnego przejęcia przez 
Gminę Miejsce Piastowe obowiązków właścicieli 
nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych 
na terenie nieruchomości stałych odpadów 
komunalnych  

27,89%  NIEWAŻNE 

40. podlaskie referendum wojewódzkie 20.05.2007 w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa 21,56%  NIEWAŻNE 

41. pomorskie Gmina Czersk 27.07.2008 likwidacja straży miejskiej 27,80%  NIEWAŻNE 
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42. 

śląskie 

12 listopada 2006r., Gmina Pszczyna, 
powiat pszczyński 

Pszczyna 

w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczyna 
obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 
wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do 
zbierania odpadów komunalnych stałych, 
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz 
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych stałych 

36,79% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

43. 
21 października 2007r. , gmina 
Sławków, powiat będziński 

Sławków 
w sprawie organizacji przez Miasto wywozu 
nieczystości stałych 

54,26% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

44. 
24 lutego 2008r., Gmina Krupski Młyn, 
powiat tarnogórski 

Krupski Młyn 
W sprawie  przyszłości Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie 

28,27%  NIEWAŻNE 

45. 
7 czerwca 2009r., Gmina Tychy, powiat 
Tychy 

Tychy 

W sprawie przejęcia przez Miasto Tychy obowiązku 
właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia 
nieruchomości w urządzenia służące do zbierania 
odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym oraz pozbywania się 
zebranych na terenie  nieruchomości odpadów 
komunalnych 

15,25%  NIEWAŻNE 

46. 
7 czerwca 2009r., Gmina Sosnowiec, 
powiat Sosnowiec 

Sosnowiec 

W sprawie akceptacji przez mieszkańców odpłatnego 
przejęcia przez gminę Sosnowiec niektórych 
obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 
3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

16,39%  NIEWAŻNE 

47. 

warmińsko- mazurskie 

Gietrzwałd 21.10.2007 
w sprawie przejęcia przez Gminę obowiązków 
właścicieli w zakresie pozbywania się odpadów 
komunalnych 

47,53% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 

48. Ostróda 7.06.2009 
w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków 
właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenie nieruchomości 

26,13%  NIEWAŻNE 
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49. 

wielkopolskie 

gm. Tuliszków 7.06.2009 

w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Tuliszków 
od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie 
pozbywania się zebranych na  terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych za odpłatności w wysokości 
ustalonej przez Radę Miejską w Tuliszkowie 

20%  NIEWAŻNE 

50. gm. Orchowo 31.01.2010 
w sprawie powstania na terenie gminy parków siłowni 
wiatrowych 

35% 
referendum jest ważne i 
rozstrzygające 
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Załącznik 7 

Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2010 r. – komitety wyborcze 13 

Komitet 
Wójtowie Burmistrzowie Prezydenci miast Razem I tura   Razem II tura   RAZEM 

liczba % liczba % liczba % liczba %   liczba %   liczba % 

KW SLD 9 0,77 5 0,97 3 5,77 17 0,98   13 1,79   30 1,22 

KW PSL 186 15,87 36 6,96 0 0,00 222 12,75   57 7,83   279 11,30 

KW PO RP 7 0,60 23 4,45 9 17,31 39 2,24   49 6,73   88 3,56 

KW PiS 25 2,13 9 1,74 3 5,77 37 2,13   31 4,26   68 2,75 

Niepartyjne 945 80,63 444 85,88 37 71,15 1 426 81,91   578 79,40   2004 81,17 

Ogółem 1 172 100,00 517 100,00 52 100,00 1 741 100,00   728 100,00   2469 100,00 

Opr. Biuro ZMP na podstawie danych PKW; wyniki I tury (21.XI) i II tury (5.XII); bez wyników wyborów w 10 gminach, odroczonych 

przez PKW do 19. XII. 

Prezydenci miast – kadencja 2010-2014 

Przynależność Wyniki 2010 Stan obecny (2013) Zmiany 

Niezależni 57 58 + 1 

Członkowie partii, w tym: 50 49 - 1 

PO 

 

PiS 

SLD 

PSL 

27 25 odwołano 3  

powołano 1 

6 7 powołano1 

16 16 - 

1 1 - 

Źródło: materiały udostępnione przez Związek Miast Polskich 

Lp. Miasto Prezydent Komitet wyborczy Kadencja 

1. Bełchatów Marek Chrzanowski niezależny 3 

2. Będzin Łukasz Komoniewski SLD 1 

3. Biała Podlaska Andrzej Czapski niezależny 4 

4. Białystok Tadeusz Truskolaski PO 2 

5. Bielsko-Biała Jacek Krywult niezależny 3 

6. Bolesławiec Piotr Roman niezależny 3 

7. Bydgoszcz Rafał Bruski PO 1 

8. Bytom Piotr Koj (odwołany w referendum) PO 2 

 Bytom Damian Bartyla niezależny 1 

9. Chełm Agata Fisz SLD 2 

10. Chorzów Andrzej Kotala PO 1 

11. Ciechanów Waldemar Wardziński PO 3 

12. Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk SLD 1 

13. Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza SLD 2 

14. Elbląg Grzegorz Nowaczyk (odw. w ref.) PO 1 

 Elbląg Jerzy Wilk PiS 1 

15. Ełk Tomasz Andrukiewicz niezależny 2 

16. Gdańsk Paweł Adamowicz PO 4 

17. Gdynia Wojciech Szczurek niezależny 4 

18. Gliwice Zygmunt Frankiewicz niezależny 6 

19. Głogów Jan Zubowski niezależny (czł. PiS) 2 

20. Gniezno Jacek Kowalski SLD 2 

21. Gorzów Wlkp. Tadeusz Jędrzejczak niezależny 4 

22. Grudziądz Robert Malinowski PO 2 

23. Inowrocław Ryszard Brejza niezależny 3 

                                                           
13 Materiały udostępnione przez Związek Miast Polskich. 
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24. Jastrzębie-Zdrój Marian Janecki niezależny 3 

25. Jaworzno Paweł Silbert niezależny 3 

26. Jelenia Góra Marcin Zawiła PO 2 

27. Kalisz Janusz Pęcherz niezależny 3 

28. Katowice Piotr Uszok niezależny 4 

29. Kędzierzyn-Koźle Tomasz Wantuła niezależny 1 

30. Kielce Wojciech Lubawski niezależny 3 

31. Knurów Adam Rams niezależny 3 

32. Kołobrzeg Janusz Gromek PO 2 

33. Konin Józef Nowicki SLD 1 

34. Koszalin Piotr Jedliński PO 1 

35. Kraków Jacek Majchrowski niezależny 3 

36. Krosno Piotr Przytocki niezależny 3 

37. Kutno Zbigniew Burzyński niezależny 4 

38. Legionowo Roman Smogorzewski PO 4 

39. Legnica Tadeusz Krzakowski niezależny (czł. SLD) 3 

40. Leszno Tomasz Malepszy SLD 4 

41. Lubin Robert Raczyński niezależny 4 

42. Lublin Krzysztof Żuk PO 1 

43. Łomża Mieczysław Czerniawski SLD 1 

44. Łódź Hanna Zdanowska PO 1 

45. Mielec Janusz Chodorowski niezależny 5 

46. Mysłowice Edward Lasok niezależny 1 

47. Nowa Sól Wadim Tyszkiewicz niezależny 3 

48. Nowy Sącz Ryszard Nowak PiS 2 

49. Olsztyn Piotr Grzymowicz niezależny 2 

50. Opole Ryszard Zembaczyński PO 3 

51. Ostrołęka Janusz Kotowski PiS 2 

52. Ostrowiec Święt. Jarosław Wilczyński niezależny 2 

53. Ostrów Wlkp. Jarosław Urbaniak PO 1 

54. Oświęcim Jacek Grosser * niezależny 1 

55. Otwock Zbigniew Szczepaniak niezależny 2 

56. Pabianice Zbigniew Dychto PO 2 

57. Piekary Śląskie Stanisław Korfanty niezależny 3 

58. Piła Piotr Głowski PO 1 

59. Piotrków Tryb. Krzysztof Chojniak niezależny 2 

60. Płock Andrzej Nowakowski PO 1 

61. Poznań Ryszard Grobelny niezależny  4 

62. Pruszków Jan Starzyński niezależny 4 

63. Przemyśl Robert Choma niezależny 3 

64. Puławy Janusz Grobel niezależny 5 

65. Racibórz Mirosław Lenk PO 2 

66. Radom Andrzej Kosztowniak PiS 2 

67. Radomsko Anna Milczanowska niezależny 2 

68. Ruda Śląska Grażyna Dziedzic niezależny 1 

69. Rybnik Adam Fudali niezależny 4 

70. Rzeszów Tadeusz Ferenc niezależny (czł. SLD) 3 

71. Siedlce Wojciech Kudelski PiS 2 

72. Siemianowice Śl. Jacek Guzy niezależny 2 

73. Sieradz Jacek Walczak PO 2 

74. 
Skarżysko-
Kamienna 

Roman Wojcieszek niezależny 2 

75. Skierniewice Leszek Trębski niezależny 2 

76. Słupsk Maciej Kobyliński SLD 3 

77. Sopot Jacek Karnowski niezależny 4 

78. Sosnowiec Kazimierz Górski SLD 3 

79. Stalowa Wola Andrzej Szlęzak niezależny 3 

80. Starachowice Wojciech Bernatowicz PiS 2 

81. Stargard Szczec. Sławomir Pajor niezależny 3 

82. Starogard Gdański Edmund Stachowicz SLD 2 

83. Suwałki Czesław Renkiewicz niezależny 1 

84. Szczecin Piotr Krzystek niezależny 2 
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85. Świdnica Wojciech Murdzek niezależny 3 

86. Świętochłowice Dawid Kostempski PO 1 

87. Świnoujście Janusz Żmurkiewicz SLD 3 

88. Tarnobrzeg Norbert Mastalerz niezależny 1 

89. Tarnów Ryszard Ścigała PO 2 

90. Tczew Mirosław Pobłocki niezależny 1 

91. Tomaszów Maz. Rafał Zagozdon niezależny 2 

92. Toruń Michał Zaleski niezależny 3 

93. Tychy Andrzej Dziuba Niezależny 4 

94. Wałbrzych Piotr Kruczkowski (dymisja) PO 3 

 Wałbrzych Roman Szełemej PO 1 

95. Warszawa Hanna Gronkiewicz-Waltz PO 2 

96. Wejherowo Krzysztof Hildebrandt Niezależny 4 

97. Włocławek Andrzej Pałucki SLD 2 

98. Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca niezależny (czł. PO) 2 

99. Wrocław Rafał Dutkiewicz Niezależny 3 

100. Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik Niezależna 2 

101. Zamość Marcin Zamoyski Niezależny 4 

102. Zawiercie Ryszard Mach Niezależny 2 

103. Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki Niezależny 2 

104. Zgierz Iwona Wieczorek PSL 1 

105. Zielona Góra Janusz Kubicki SLD 2 

106. Żory Waldemar Socha niezależny 4 

107. Żyrardów Andrzej Wilk PO 2 

 
* w Oświęcimiu elekt nie objął urzędu; 3 lata rządzi komisarz z PO. 
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