
UCHWAŁA NR LV/320/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem 
kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Będzino za rok 

2019 i 2020 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 i art. 28a ust. 1 w związku z art. 28a ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5 ust. 1b i 1c, 
art. 10 oraz art. 24a ust. 1 i art.25 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 741), w związku z Uchwałą nr XXV/157/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz 
Uchwałą nr XXXIX/240/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020, a także po zapoznaniu się z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Gminy w Będzinie o nieudzieleniu Wójtowi Gminy 
Będzino absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Będzino za rok 2019 i za rok 2020 oraz wysłuchaniu 
wyjaśnień Wójta Gminy Będzino, Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino Mariusza 
Jaroniewskiego przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino absolutorium za rok 
2019 i 2020. 

§ 2.  

Ustala się następującą treść pytania referendum: "Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Mariusza 
Jaroniewskiego z funkcji Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji?" Pod pytaniem umieszczone będą 
dwa warianty odpowiedzi: "TAK", "NIE". 

§ 3.  

Termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności 
związanych z przeprowadzeniem referendum określi Komisarz Wyborczy w Koszalinie, w postanowieniu 
o przeprowadzeniu referendum. 

§ 4.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do przekazania niniejszej uchwały 
Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie w dniu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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§ 6.  

Uchwała podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy Będzino, wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Będzino i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Będzino. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia 
Wójtowi 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 Wójta. Przed podjęciem 
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 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 Wójtowi 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. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie badało zgodność Uchwały nr XXV/157/20 Rady 
Gminy w Będzinie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu 
wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz Uchwałą nr XXXIX/240/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 
29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za 
rok 2020, wydając opinie w postaci: Uchwały Nr  LVII.273.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wydania 
opinii o uchwale Nr XXV/157/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium 
dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz Uchwały Nr LIII.240.Z.2021 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 
16 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o uchwale Nr XXXIX/240/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 
29 lipca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 
Kolegium nie orzekło o uchyleniu uchwał Rady Gminy. Podczas Sesji XXV i XXXIX Rady Gminy w Będzinie 
umożliwiono Wójtowi Gminy Będzino odniesienie się do zarzutów, które były opisane w uzasadnieniu podjętej 
Uchwały nr XXV/157/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 sierpnia 2020 roku i Uchwały nr XXXIX/240/21 
Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 lipca 2021 roku. Po wysłuchaniu wyjaśnień Rada Gminy podjęła uchwałę 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu, w głosowaniu imiennym. 

Stosownie do art.40 ust.1 ustawy o referendum lokalnym, koszty referendum pokrywa się z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum. Nie dotyczy to czynności wykonywanych 
przez Komisarza Wyborczego. W związku z powyższym, jako źródło finansowania referendum w sprawie 
odwołania Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia 
Wójtowi Gminy Będzino absolutorium za rok 2019 i 2020, Rada Gminy wskazuje środki z budżetu Gminy 
Będzino, w tym pochodzące z dochodów własnych oraz zaoszczędzone w dziale 750 Administracja publiczna 
rozdział 75023 Urzędy gmin. 
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