
POST  ANOWIENIE  NR  20/2021

Komisarza  Wyborczego  w Zamościu  I

z dnia  3 sierpnia  2021 r.

w  sprawie  wniosku  o przeprowadzenie  referendum  powiatowego  w sprawie  odwołania

Rady  Powiatu  w  Hrubieszowie  przed  uplywem  kadencji

Komisarz  Wyborczy  w  Zamościu  I,  na  podstawie  art.  24  w  związku

z art. 22 ust. 4 ustawy  z dnia  15 wrześrńa  2000 r. o referendum  lokalnym

(Dz.  U. 2019.741  t. j. z dnia  2019.04.23)  zwanej  dalej,,  ustawą",

postanawia

odrzucić  wniosek  mieszkańców  powiatu  hrubieszowskiego  o przeprowadzerńe

referendum  powiatowego  w sprawie  odwołania  Rady  Powiatu  w Hrubieszowie  przed

upływem  kadencji,  złożony  Komisarzowi  Wyborczemu  w Zamościu  I w dniu  6 lipca

2021 r. przez  pełnomocrńka  Irńcjatora  Referendum  Parńą  Martę  Marię  Wierzbicką

z powodu  stwierdzerńa  niedającego  się usunąć  uchybierńa  wniosku,  polegającego  na

rńe wywiązarńu  się z obowiązków  wskazanych  w art. 13 ust. I i3  ustawy,  to jest  nie

podania  ogłoszenia  w  prasie  codziennej  ogólnodostępnej  na  terenie  powiatu

hrubieszowskiego  do wiadomości  rnieszkańców  przedrniotu  zamierzonego  referendum

wraz  z uzasadnieniem.

Uzasadnienie

W drńu  IO maja  2021  r. Inicjator  Referendum  -  gnupa  piętnastu  obywateli,

powiadomiła  Kornisarza  Wyborczego  w  Zamościu  I  o zarniarze  wystąpierńa

z inicjatywą  przeprowadzenia  referendum  powiatowego  na wniosek  rnieszkańców



powiatu  hrubieszowskiego  w sprawie  odwołania  Rady  Powiatu  w Hrubieszowie  przed

upływem  kadencji.  Na pełnomocrńka  Inicjatora  Referendum  została  powołana  Parń

Marta  Maria  Wierzbicka.  Kornisarz  Wyborczy  w Zamościu  I w dniu  1l  maja  2021  r.

pismem  znak:  DZM-I-778-4/21,  wydał  potwierdzenie  złożerńa  powiadomierńa

o zamiarze  wystąpierńa  z irńcjatywą  przeprowadzeia  referendum,  o którym  stanowi

art. 12 ust.  6 ustawy  o referendum  lokalnym.

W dniu  6 lipca  2021 r. pełnomocrńk  Inicjatora  Referendum  złożył  wniosek

podpisany  przez  15  rnieszkańców  o przeprowadzenie  referendum  powiatowego

w sprawie  odwołarńa  Rady  Powiatu  w Hrubieszowie  przed  upływem  kadencji.  W  dniu

6 lipca  2021 r. pismem  znak:  DZM-I-778-6/21  Kornisarz  Wyborczy  w Zamościu  I

wydał  potwierdzerńe  otrzymarńa  wniosku  o przeprowadzenie  referendum.  Do  wrńosku

dołączono  773  kart  zawierających  6446 podpisów  mieszkańców,  którzy  popańi

przedrniotową  irńcjatywę  referendalną.  Wymagana  mirńmalna  ilość  podpisów

wynosiła  5182.  W wyniku  weryfikacji  danych  zawartych  na kartach  z podpisami

poparcia  dołączonymi  do wniosku  Irńcjatora  Referendum  ustalono,  że ilość  podpisów

prawidłowych  złoźonych  wynosiła  5213,  zaś wadliwych  było  1233,  a skreślonych  42.

Wśród  występujących  błędów  stwierdzono  między  innymi  podanie  błędnego  adresu

(418 pozycji),  podanie  błędnego,  rńepełnego  lub rńeczytelnego  numeru  Pesel  (405

pozycji)  oraz złożerńe  kilkukrotrńe  podpisu  przez  tego samego  rnieszkańca  (158

pozycji).  Wśród  przedłoźonych  podpisów  stwierdzono,  że 1l  z nich  złożonych  zostało

przez  osoby  nieżyjące  w dacie  rzekomo  udzielonego  poparcia.

W tym  miejscu  wskazać  należy,  że  przepis  art. 22 ustawy  zobowiązuje

Komisarza  Wyborczego  do poddania  ocenie  prawidłowości  zgłoszonego  wniosku

o przeprowadzerńe  referendum  lokalnego  w  sprawie  odwołania  organu  jednostki

samorządu  terytorialnego

Wobec  powyższego  w drńu  13 lipca  2021  r. Komisarz  Wybiorczy  w Zamościu  I

przystąpił  do  czynności  wyjaśrńających  pozwalających  ustalić  liczbę  oraz

prawidłowość  złożonych  podpisów  oraz  wypełrńerńe  obowiązków  wskazanych

w art.  13 ustawy  w zakresie  obowiązku  podarńa  ogłoszerńa  w prasie  codziennej



ogólnodostępnej  na terenie  powiatu  hrubieszowskiego  do wiadomości  rnieszkańców

przedmiotu  zainierzonego  referendum  wraz  z uzasadnieniem.

W okresie  od 13 lipca  do 2 sierprńa  2021r.  dokonano  czynności  sprawdzających

poprzez  weryfikację  w systemie  ,,POPARCIE",  a także  bazie  ewidencyjnej  Pesel

prawidłowości  wszystkich  danych  osobowych  osób  umieszczonych  na  kartach

z podpisami  rnieszkańców  popierających  wniosek  o przeprowadzerńe  referendum

powiatowego.

W  toku  badania  legalności  wrńosku  o przeprowadzenie  referendum

powiatowego  w sprawie  odwołarńa  Rady  Powiatowej  w Hnibieszowie  przed  upływem

kadencji,  Kornisarz  Wyborczy  w Zamościu  I stwierdził  co następuje  :

a) Irńcjator  Referendum  dochował  terminu  o którym  stanowi  art. 14 ust. 1 ustawy,

b) Inicjatywę  referendum  powiatowego  poparła  podpisarni  wymagana  liczba

mieszkańców,  albowiem  wrńosek  uzyskał  poparcie  IO % uprawrńonych  do

głosowarńa  mieszkańców  Powiatu  Hrubieszowskiego,  tj. 5213 prawidłowo

złożonych  podpisów  (na  wymaganą  rninimalną  ilość  5182).

0  ile  Irńcjator  Referendum  wypełnił  nałożony  na niego  obowiązek  przedłożenia

wymaganej  ilości  podpisów  to na marginesie  zauważyć  należy,  że ponad  1200  z nich

zostało  zakwestionowanych  w toku  postępowania  wyjaśniającego.  Nie  uszło  uwadze

weryfikujących  podpisy,  że część z rńch  (rnimo  uznania  za prawidłowe)  budziło

wątpliwości  co  do  ich autentyczności.  Jednakże  Kornisarz  Wyborczy  w  toku

prowadzonego  postępowarńa  wyjaśniającego  nie posiada  uprawień  ani faktycznych

możliwości  do potwierdzerńa  czy  też wyeliminowania  tych  wątpliwości.  Jednocześnie

stwierdzić  należy,  że ujawrńone  w toku  postępowania  podpisy,  które  w dacie  ich

złożerńa  miałyby  zostać  nakreślone  przez  nieżyjące  juź  osoby,  to w tym  zakresie

materiały  zostaną  przekazane  do właściwych  organów  ścigarńa  celem  ich  prawno-

karnej  oceny.

Mimo  spełnierńa  przez  Irńcjatora  Referendum  przesłanki  z art. 4 pkt.  1 ustawy

w zakresie  dotyczącym  zebrania  wymaganej  ilości  podpisów,  to stwierdzić  należy,  że



zgodrńe  z art. 13 ust. l ustawy  o referendum  lokalnym,  irńcjator  referendum,  na swój

koszt  podaje  do wiadomości  rnieszkańców  danej  jednostki  samorządu  terytorialnego

przedrniot  zamierzonego  referendum,  przy  czym  podanie  do wiadomości  w gminie

następuje  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  w  danej  grninie,  a w  powiecie

i w województwie  poprzez  ogłoszerńe  w prasie  codziennej  ogólnodostępnej  w danej

jednostce  samorządu  terytorialnego.  Nadto  jak stanowi  art.  13  ust.  2 ustawy,

infornnacja  o zamierzonym  referendum  powinna  zawierać  pytarńe  referendum.

Dodatkowo  art.  13 ust.  3 wymienionego  artykułu  stanowi,  że informacja

o zarnierzonym  referendum  w  sprawie  odwołania  organu  jednostki  samorządu

terytorialnego  zawiera  uzasadnienie  odwołania.

W  złożonym  do  Komisarza  Wyborczego  w  Zamościu  I  wrńosku

o przeprowadzenie  referendum  Irńcjator  powiadornił,  iż spełnił  obowiązki  określone

w art. 13 ustawy  o referendum  lokalnym.

W toku  przeprowadzonego  postępowarńa  wyjaśrńającego  pismem  z drńa  7 lipca

2021r.  Kornisarz  Wyborczy  w Zamościu  I zwrócił  się  do pełnomocrńka  Inicjatora

Referend-iun  o przedstawienie  dowodu  z informacji  ogłoszenia  prasowego

o przedrniocie  zarnierzonego  referendum  w prasie  codziennej  ogólnodostępnej  wraz

z jego  uzasadrńerńem.

W tym  miejscu  wyjaśnić  należy,  że zgodnie  z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy  z drńa

26 stycznia  1984  r. Prawo  prasowe  (Dz.  U. 2018.1914  t. j z drńa 2018.10.05),  prasa

oznacza  publikacje  periodyczne,  które  nie tworzą  zamkniętej,  jednorodnej  całości,

ukazującej  się rńe rzadziej  rńż raz do roku,  opatrzone  stałyi'n  tytułem  albo nazwą,

numerem  bieżącym  i datą, a w szczególności:  dzienrńki  i czasopisma.  Zgodnie  zaś

z art. 7 ust. 2 pkt. 2 i 3, dziennikiem  jest  ogólnoinformacyjny  dnik  periodyczny  lub

przekaz  za pomocą  dźwięku  oraz dźwięku  i obrazu,  ukazujący  się częściej  rńż raz

w tygodrńu.  Czasopismem  jest  zaś druk  periodyczny  ukazujący  się  rńe częściej  rńż raz

w tygodniu,  a rńe rzadziej  rńż raz w roku.  Zatem  to interwał  czasowy  determinuje  czy

określona  prasa  jest  dziennikiem  czy  też tygodrńkiem  (vide:  postanowierńe  SN z dnia

15 gnidrńa  2010  r., III  KK  250/10).



Pismem  z drńa  151ipca  2021 r. pełnomocrńk  Irńcjatora  Referendum  przedłożył

dowód  z ogłoszerńa  w  prasie  w  postaci  dwóch  publikacji  zamieszczonych

w ,,Tygodniku  Zamojskim".  Z treści  dołączonych  publikacji  wynikało,  że zostały

urnieszczone  (opublikowane)  w dniu  l czerwca  2021 r. oraz  w dniu  13 lipca  2021  r.

Dołączone  informacje  prasowe  rńe zawierały  przy  tym  stosownie  do  obowiązku

wskazanego  w art. 13 ust.  2 i3  pytarńa  oraz  uzasadnienia  odwołania  Rady  Powiatu.

Zauważyć  w  tym  miejscu  wypada,  że  faktem  powszechnie  znanym  na

Zamojszczyźnie  jest,  że czasopismo,,Tygodnik  Zamojski"  ukazuje  się  już  od wielu  lat

z częstotliwością  jednego  razu  w  tygodniu.  Mimo  tego,  Kornisarz  Wyborczy

w Zamościu  I w toku  prowadzonego  postępowania  wyjaśrńającego  uzyskał  od

redaktora  naczelnego,,Tygodrńka  Zamojskiego"  dowód  z dokumentu  - informacji,  źe

,,Tygodrńk  Zamojski"  stanowi  w rozurnierńu  prawa  prasowego  czasopismo  i ukazuje

się 1 raz  w tygodrńu.

Niezależnie  od powyższych  elirninujących  rozważań  w  zakresie  wyboru

właściwego  ,,publikatora  "  informacji  o zarnierzonym  referendum  to i tak  nie  można

byłoby  uznać,  źe ta informacja  urnieszczona  w czasopiśrnie  ,,Tygodnik  Zamojski"

została  dokonana  w sposób  prawidłowy  i zgodny  z ustawą,  gdyź  nie  zawierała  pytarńa

oraz  nie  zawierała  uzasadrńerńa  odwołarńa  Rady  Powiatu.

Stwierdzić  zatem  należy,  że publikacje  Inicjatora  Referendum  w czasopiśmie

,,Tygodnik  Zamojski"  z dnia l czerwca  2021 r. oraz z drńa 13 lipca  2021 r. rńe

wypełniły  obowiązku  określonego  w art. 13 ust. 1i2  ustawy  o referendum  lokalnym.

Wobec  powyższego,  Komisarz  Wyborczy  w Zamościu  I w toku  prowadzonego

postępowania  wyjaśniającego  nadto  pismem  z dnia  20 lipca  2021 r. zwrócił  się do

pełnomocnika  referendum  o przedłożenie  dowodu  z publikacji  informacji

o zamierzonym  referendum  poprzez  ogłoszenie  w  prasie  codziennej  ogólnodostępnej.

W uzyskanej  odpowiedzi  z drńa 22 lipca  2021  r.  pełnomocnik  Irńcjatora

Referendum  przedłożył  dowód  z publikacji  informacji  w ,,Dzienrńku  Wschodnim"

z dnia  22 lipca  2021  r.



Uwzględniając  powyższe  stwierdzić  należy,  że zgodnie  z art. 22 ust. l ustawy

o referendum  lokalnym,  irńcjator  referendum  w sprawie  odwołania  organu  jednostki

samorządu  terytorialnego  przekazuje  na piśmie  w terminie  określonym  w art. 14 ust. l

(w termirńe  60 dni od dnia powiadomienia  o zarniarze  wystąpienia  z irńcjatywą

przeprowadzenia  referendum  - czyli  do drńa 6 lipca  2021 r.) komisarzowi  wyborczemu

wniosek  mieszkańców  wraz z informacją  o spełieniu  obowiązków  wskazanych

w art. 13 ust. l i 3 (dotyczącym  publikacji  ogłoszerńa  w prasie).  Zatem  na chwilę

złożerńa  wniosku  o przeprowadzenie  referendum,  inicjator  wirńen  wypełrńć

obowiązek  w zakresie  poinformowania  rnieszkańców  danej jednostki  samorządu

terytorialnego  o zamiarze  przeprowadzerńa  referendum  powiatowego  poprzez

publikację  ogłoszenia  w prasie  ogólnodostępnej  codzieru'iej  o zasięgu  obejmującym  co

najmniej  obszar  jednostki,  w której  ma odbyć  się  referendum.  W  analizowanej  sytuacji

ten obowiązek  Irńcjator  wypełnił  tylko  częściowo,  bowiem  zarńechał  publikacji

w wymaganym  tere  (dokonał  tego dopiero  w dniu  22 lipca  2021 r.), a zatem

uczynił  to post factum,  w sposób sprzeczny  z wymogami  ustawy  o referendum

lokalnym.  W ten sposób doszło  do naruszerńa  gwarancji  zasady  podjęcia  przez

mieszkańców  przemyślanej  decyzji  co do poparcia  inicjatywny  referendalnej  i przez  to

dotarcia  do  jak  największej  liczby  mieszkańców  (vide:  Czaplicki

Kazimierz  W. i in. ustawa  o referendum  lokalnym.  Komentarz.  Opubl.  ABC  2007).

Zgodnie  z art. 22 ust. 4 ustawy  o referendum  lokalnym,  komisarz  wyborczy

odrzuca  wrńosek  o przeprowadzenie  referendum,  w którym  stwierdził  niedające  się

usunąć  uchybienia,  a także,  jeśli  inicjator  referendum  rńe wywiązał  się  z obowiązków

wskazanych  w  art.  13 ust.  1 i 3. Wymogi  określone  przez  ustawodawcę

w art.  13 ust.  I i 3 muszą  być ściśle przez inicjatora  referendum  dochowane.

Odstępstwa  od  tych  wymogów  muszą  skutkować  odrzucerńem  wniosku

o przeprowadzenie  referendum  (vide:  m.in.  wyrok  NSA  z dnia  21 sierpnia  2012 r.,

II  OSK  1629/12,  wyrok  WSA  w Poznarńu  z dnia  6 września  2005  r., III  SA/Po  387/05,

niepublikowany).

Powyższa  zatem  wada stanowi  wadę  nieusuwalną,  powodującą  odrzucerńe

wniosku.



Zgodie  z  art. 26 ust.  l ustawy,  na niniejsze  postanowierńe  Inicjatorowi

Referendum  służy  skarga  do Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego  w Lublinie

w termirńe  14 dni  od  drńa  doręczerńa  postanowienia.

w  m  iu  I

Szafrański

Do  wiadomości  :

Rada  Powiatu  w Hrubieszowie


