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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  

Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM GMINNEGO W SPRAWIE 

ODWOŁANIA BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE PRZED 

UPŁYWEM KADENCJI ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 

2021 R. 
 

W związku z podjęciem Uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 

1226) Burmistrz Miasta Świebodzice podjął czynności organizacyjne, mające na celu 

przygotowanie głosowania.  

Postanowieniem nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 

kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza 

Miasta Świebodzice wyznaczono datę głosowania na dzień 30 maja 2021 r. 

Burmistrz Miasta Świebodzice Zarządzeniem nr 120/59/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 

r. powołał Zespół do spraw organizacji i przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie 

odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, w którego skład weszli 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Koordynację prac zespołu powierzono 

Sekretarzowi Miasta Świebodzice. 

Burmistrz Miasta Świebodzice Zarządzeniem nr 0050/755/2021 z dnia 22 kwietnia 

2021 r. wyznaczył osoby do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum  

w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice. Wyznaczone 

osoby to pracownicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Koordynację nad ochroną lokali 

wyborczych powierzono Komendantowi Straży Miejskiej w Świebodzicach. 

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

zawieszono głosowanie Postanowieniem nr 30/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu  

I z dnia 11 maja 2021 r. Przyczyną zawieszenia było zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne 

związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Po otrzymaniu pisma od Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 maja 2021 r., 

Postanowieniem nr 35/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 31 maja 2021 r. 

wyznaczono datę zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania 

Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji na dzień 20 czerwca 2021 r. 

Głosowanie w referendum lokalnym przeprowadzono w 16 stałych obwodach, 

zgodnie z art. 54 ustawy o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741).  

 

Na organizację referendum gminnego Rada Miejska w Świebodzicach na wniosek 

Burmistrza Miasta Świebodzice uchwaliła przeznaczenie środków finansowych w wysokości: 

 

1) Plan finansowy –         60 000,00 zł 

2) Wykonanie finansowe na dzień 10 września 2021 r.   54 516,05 zł. 

 

Nabór członków OKdsR, szkolenia dla członków OKdsR  

 

Nabór członków obwodowych komisji do spraw referendum przeprowadzony został 

przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu. 



 

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/264/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 

kwietnia 2021 r. w sprawie wskazania osób do składu Miejskiej Komisji do Spraw 

Referendum w Świebodzicach i obwodowych komisji do spraw referendum w sprawie 

odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji z późn. zm. oraz na 

podstawie zgłoszeń kandydatów do OKdsR i MKdsR przez Burmistrza Miasta Świebodzice, 

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I Postanowieniem nr 27/2021 z dnia 5 maja 2021 r. 

powołał Miejską Komisję do spraw Referendum w Świebodzicach Postanowieniem nr 

28/2021 z dnia 10 maja 2021 r. powołał obwodowe komisje do spraw referendum  

w Świebodzicach. 

 

Zapewnienie obsługi Miejskiej Komisji do sprawę Referendum w Świebodzicach 

 

Miejska Komisja do spraw Referendum powołana została Postanowieniem nr 27/2021 

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 5 maja 2021 r.  

Na potrzeby posiedzeń MKdsR Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 4 

maja 2021 r. wyznaczył siedzibę zlokalizowaną przy ul. Rynek 1 (Ratusz Miejski) pok. Nr 3. 

Członkowie Miejskiej Komisji do spraw Referendum otrzymali zryczałtowane diety, 

określone w Zarządzeniu Nr 0050/756/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 22 

kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Miejskiej 

Komisji do Spraw Referendum i członkom obwodowych komisji do spraw referendum  

w Świebodzicach. Kwoty ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

MKdsR przez cały dzień głosowania miała zapewnioną pomoc administracyjną oraz 

informatyczną. 

Plan finansowy na zryczałtowane diety MKdsR wynosił 2 588,00, kwota wydatkowana 

2 587,50. 

 

Funkcja Liczba osób Kwota diety 

Przewodniczący 1 487,50 

Zastępca Przewodniczącego 1 450,00 

Członek 4 412,50 

 Suma: 2 587,50 

 

Zapewnienie obsługi Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Świebodzicach 

 

Powołano składy 16 komisji ds. referendum, w których pracowało po 6 osób. Łącznie 

zaplanowano zryczałtowane diety dla 96 osób. 

Z prac w komisji Nr 9 zrezygnował jeden członek oraz z prac w komisji Nr 15 zrezygnował  

1 członek w dniu głosowania, w związku z czym nie wypłacono diet w wysokości 450,00 zł. 

Plan finansowy na zryczałtowane diety OKdsR wynosił 22 920,00, kwota wydatkowana 

22 470,00. 

 

Funkcja Liczba osób Kwota diety Koszt 

Przewodniczący 16 285,00 4 560,00 

Zastępca 

Przewodniczącego 

16 247,50 3 960,00 

Członek  62 225 13 950,00 

   22 470,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wyposażenie lokali wyborczych, przygotowanie dokumentacji dla komisji, 

zorganizowanie szkolenia oraz koszty poniesione w związku z sesją Rady Miejskiej  

 

Koszty związane są z wyposażeniem lokali wyborczych w niezbędne materiały 

biurowe takie, jak długopisy, taśmy samoprzylepne, koperty, papier do pakowania kart, 

artykuły spożywcze, zapewnienie pieczęci komisji, wykonanie tablic informacyjnych 

wywieszonych na zewnątrz lokali wyborczych oraz z zapewnieniem wody mineralnej dla 

członków komisji ze względu na wysokie temperatury. 

Plan finansowy na w/w usługi i produkty w rozdziale 75053 paragrafie 4210 wynosił 3 800,00 

zł, kwota wydatkowana 3 644,63 zł. 

Plan finansowy w rozdziale 75053 paragrafie 4220 wynosił 600,00 zł, kwota wydatkowana 

587,55 zł. 

Plan finansowy w rozdziale 75053 paragrafie 4300 wynosił 13 638,00 zł, kwota wydatkowana 

9 309,08 zł.  

 

Lp. 

 

Rozdział i 

paragraf 

 

Kwota 
Cel wydatku 

1.  

 

 

 

 

75053.4210 1 279,15 

Zakup tonerów do drukarek Toshiba w związku  

z przygotowaniem dokumentacji dla OKdsR oraz 

MKdsR na szkolenie, które odbyło się dnia 

15.06.2021 r. w Miejskim Domu Kultury  

w Świebodzicach oraz do teczek w dniu 

głosowania w referendum gminnym w sprawie 

odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed 

upływem kadencji, zarządzonym na dzień 20 

czerwca 2021 r., zgodnie z Postanowieniem Nr 

35/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z 

dnia 31 maja 2021 r. 

2.  

 

 

75053.4210 227,96 

Zakup materiałów niezbędnych do renowacji 

dwóch tablic informacyjnych zlokalizowanych 

przy ulicy Przechodniej oraz Zwycięstwa  

w Świebodzicach. 

3.  

 

 

 

 

75053.4210 2 137,52 

Zakup niezbędnych materiałów biurowych w celu 

wyposażenia OKdsR od nr 1 do nr 16 oraz 

MKdsR powołanych do wykonywania prac 

związanych z referendum gminnym  

w sprawie odwołania Burmistrza Miasta 

Świebodzice przed upływem Kadencji. 

4.  

 

 

75053.4220 366,69 

Zakup artykułów spożywczych tj. cukier, kawa  

i herbata w celu wyposażenia OKdsR od nr 1 do 

nr 16 oraz MKdsR w dniu głosowania. 

5.  

 

75053.4220 220,86 

Zakup wody mineralnej dla członków OKdsR od 

nr 1 do nr 16 ze względu na wysoką temperaturę 

wynoszącą powyżej 30 °C 



 

 

 

 

Obsługa informatyczna, obsługa administracyjna referendum, sporządzenie spisu 

wyborców 

 

Podpisano 24 umowy zlecenia z pracownikami Urzędu Miejskiego. W zakres zadań 

pracowników wchodziły zadania m.in. sporządzanie pełnomocnictw do głosowania, 

wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, składanie meldunków 

przedwyborczych, sporządzanie, aktualizacja i weryfikacja spisów wyborców, organizacja 

głosowania korespondencyjnego, organizacja szkoleń dla członków komisji, obsługa 

administracyjna referendum, pełnienie dyżurów w dniu głosowania, sporządzenie oraz nadzór 

nad harmonogramem rozwozu kart oraz materiałów pomocniczych w dniu głosowania, 

6.  

 

 

75053.4300 4 500,00 

Wynajem 15 lokali na siedziby OKdsR od firm  

i instytucji zlokalizowanych na terenie Miasta 

Świebodzice w związku z przeprowadzeniem 

głosowania w referendum gminnym. 

7.  

 

75053.4300 1 400,00 

Wykonanie tablic informacyjnych w ilości 28 

sztuk w celu uzupełnienia wyposażenia lokali 

wyborczych OKdsR oraz MKdsR  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

75053.4300 1 150,05 

Wykonanie pieczęci okrągłych w ilości 17 sztuk 

w celu uzupełnienia wyposażenia lokali 

wyborczych OKdsR oraz MKdsR, zgodnie  

z wytycznymi określonymi Uchwałą Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2001 r.  

w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych i obwodowych komisji 

do spraw referendum lokalnego. (M.P. 2001 r. nr 

2 poz. 53). 

 

9.  

 

 

 

 

 

75053.4300 1 200,00 

Wynajem sali od Miejskiego Domu Kultury  

w celu przeprowadzenia szkolenia w dniu 

15.06.2021 r. dla OKdsR oraz MKdsR. Szkolenie 

podzielone zostało na 2 tury, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego w związku z pandemią 

COVID-19. 

 

10.  

 

 

 

75053.4300 183,27 

Zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP 

części dotyczącej obrad związanych z referendum 

gminnym na Sesji Rady Miejskiej nr XLIV z dnia 

9.06.2021 r. oraz XLV z dnia 15.06.2021 r. 

 

11.  

 

 

 

 

75053.4300 875,76 

Usługa konwersji zapisu audio na tekst oraz 

zamieszczenie go w materiale audio/video części 

dotyczącej obrad związanych z referendum 

gminnym na Sesji Rady Miejskiej nr XLIV z dnia 

9.06.2021 r. oraz XLV z dnia 15.06.2021 r. 

 

  

 

Suma: 13 541,26  



 

 

obsługa finansowa, ochrona lokali wyborczych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 

zagrożeń, realizacja wypłaty diet członków komisji, współpraca z Krajowym Biurem 

Wyborczym, rejestrowanie i doręczenie zawiadomień i korespondencji na szkolenie członków 

OKR. 

Podpisano 6 umów zleceń w związku z obsługą informatyczną 16 lokali wyborczych w dniu 

głosowania tj. 20 czerwca 2021 r.  

Plan finansowy w rozdziale 75053 przeznaczony na sfinansowanie umów zleceń wraz  

z pochodnymi od umów zleceń wynosił 16 454,00 zł. 

Ogółem zwarto 33 umowy zlecenia z pracownikami Urzędu Miejskiego (z ZUS i FP) na 

łączną kwotę 15 917,29 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


