
UCHWAŁA NR XLI/259/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 1 marca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta 
Świebodzice Pawła Ozgi 

Na podstawie art. 28a ust.3 w zw. z ust.1, art.11 i art.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r poz. 713 z późn. zmianami) w zw. z art.2 ust.1 pkt 1, art.4 
i art.5 ust.1b i 1c, art.10 i art.24a ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym 
( Dz. U. z 2019r poz. 741), w związku z Uchwałą NR XXXII/220/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach 
z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzieleniu Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium za rok 
2019, po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Miasta Świebodzice, uchwala się co nastepuje: 

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta 
Świebodzice Pawła Ozgi z powodu nieudzielenia absolutorium za rok 2019. 

§ 2. Termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść kart do głosowania oraz kalendarz czynności 
związanych z przeprowadzeniem referendum określi Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 
w postanowieniu o przeprowadzeniu referendum. 

§ 3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach zobowiązany jest przekazać niniejszą uchwałę 
niezwłocznie Komistarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz 
bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach i BIP Gminy Świebodzice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała rady gminy w sprawie

nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta

i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem

inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza. Przed podjęciem

uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z wnioskiem

i opinią, o której mowa w art. 18a ust. 3.

Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta

z przyczyny nieudzielenia absolutorium na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od

dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.

Przed podjęciem uchwały, rada gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachunkowej

w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje jego

wyjaśnień.

Przedmiotową uchwałę rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego

składu rady, w głosowaniu imiennym.

Zgodnie z Art. 4. Ustawy o referendum lokalnym, referendum przeprowadza sie z inicjatywy

organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o referendum lokalnym, Uchwała organu stanowiącego jednostki

samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzenia referendum podlega ogłoszeniu

w wojewódzkim dzienniku urzędowym, przy czym uchwała rady gminy podlega ponadto

bezzwłocznemu rozplakatowaniu lub ogłoszeniu w inny sposób, zwyczajowo przyjęty w danej

gminie.

Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia

opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Uchwałę rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza,

prezydenta miasta) przewodniczący rady gminy przekazuje komisarzowi wyborczemu.
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