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UCHWAŁA NR XXIII/144/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 poz. 713) w związku z art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz.U. z 2019 poz. 741) Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się odrzucić złożony w dniu 24 czerwca 2020 roku wniosek o przeprowadzenie
referendum lokalnego z powodu nie spełnienia wymogów formalnych z art. 14 ust 4 ustawy z dnia
15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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UZASADNIENIE
W dniu 25 czerwca 2020 r. Burmistrz Dobiegniewa, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15
września 2000 r. o referendum lokalnym, przekazał wniosek o przeprowadzenie referendum
lokalnego.
Uchwałą Nr XXII/143/20 Rada Miejska w Dobiegniewie powołała ze swego składu doraźną
Komisję do sprawdzenia czy wniosek o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy
o referendum lokalnym.
Komisja odbyła posiedzenia w dniach 08.07.2020r., 09.07.2020r., 15.07.2020r.,
16.07.2020r., 20.07.2020r. i 21.07.2020r.
Podczas posiedzeń komisja bardzo rzetelnie sprawdzała dane osób popierających
referendum lokalne z rejestrem wyborców uprawnionych do głosowania.
W czasie weryfikacji danych pojawiło się bardzo dużo błędów, np. brak PESEL, błędny
PESEL, nie figuruje w rejestrze, osoba popierająca podwójnie ujęta, brak daty, brak podpisu, brak
imienia, brak adresu, błędny adres, daty poparcia dopisane z boku karty i na kartach jednym
charakterem pisma.
Komisja stwierdziła następujące błędy:
ü brak PESEL – 37
ü błędny PESEL – 35
ü brak w spisie wyborców – 28
ü brak adresu – 11
ü błędny adres – 12
ü brak podpisu – 2
ü brak daty – 4
ü nieczytelny wpis – 2
ü dopisane daty – 462
ü inne – 9
Komisja uznała za wadliwe 533 podpisy, co oznacza, że z pośród złożonych przez
wnioskodawcę 785 podpisów po odjęciu 533 podpisów, pozostało 252 podpisów, co stanowi 4,8%
uprawnionych.
Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz.U. z 2019 poz. 741) mieszkaniec jednostki samorządu terytorialnego popierający wniosek
o przeprowadzenie referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer
ewidencyjny PESEL i datę udzielenia poparcia. Dane te potwierdza własnoręcznym podpisem.
Wycofanie udzielonego poparcia jest bezskuteczne.
Komisja większością głosów kwestionuje daty udzielenia poparcia, które – zdaniem komisji
– dopisywane były jednym charakterem pisma, co rodzi wątpliwości czy daty te były datami
składania podpisów przez poszczególnych mieszkańców.
Biorąc powyższe pod uwagę wobec niespełnienia przez wnioskodawcę wymogu zawartego
w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym, komisja rekomenduje do
Rady Miejskiej w Dobiegniewie o odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego.
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