A więc referendum! Chcą odwołania wójta przed końcem
kadencji
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W gminie Skierniewice zawiązała się grupa inicjatywna, która w referendum chce odwołać wójta Czesława Pytlewskiego. Pełnomocnik grupy
referendalnej Mariusz Niemiec potwierdził, że w poniedziałek (26.04) inicjatorzy zawiadomili o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego w
sprawie odwołania wójta przed upływem kadencji. Zaczęli już zbierać podpisy pod wnioskiem. (fot. Anna Wójcik-Brzezińska)

Mieszkańcy przygotowują referendum odwoławcze. Komisarz wyborczy przyjął (26.04)
zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta Czesława
Pytlewskiego przed upływem kadencji. Prawdopodobny termin referendum to jesień tego
roku. Wójt odmawia komentarza w sprawie.
W poniedziałek, 26 kwietnia na biurko wójta Skierniewic wpłynęło powiadomienie o zamiarze
wystąpienia obywateli z inicjatywą referendalną. Siedmioosobowa grupa inicjatywna z
pełnomocnikiem, Mariuszem Niemcem na czele poinformowała Czesława Pytlewskiego o rozpoczęciu
starań o zorganizowanie referendum odwoławczego. Wystąpiła z wnioskiem o udzielenie informacji
dotyczącej liczby uprawnionych do głosowania. Dane z rejestru wyborców są kluczowym dla
skutecznego podjęcia kolejnych, wymaganych prawem, działań. Inicjatywę do przeprowadzenia
referendum posiada rada gminy oraz 10 proc. mieszkańców gminy. Przez kolejne 60 dni (licząc od 26

kwietnia), mieszkańcy zbierać będą pod wnioskiem podpisy uprawnionych do wybierania wójta.
Powodem, dla którego mieszkańcy chcą odwołania wójta, jest m.in. jego postawa i brak chęci
porozumienia się z radą gminy.
„Wójt nie szuka kompromisów, każdy, kto ma przeciwne zdanie, jest jego wrogiem. Samorządowiec
wykazuje się chorobliwą podejrzliwością wobec przedsiębiorców, zamiast wspierać tych, którzy
płacą podatki, upokarza ich, nasyła policję. Nawet w czasie pandemii wnioski firm o umorzenia
podatków były odrzucane. Nie sprzyja to relacjom międzyludzkim” – to tylko część formułowanych
zarzutów.

Najzgrabniejszą definicję referendum, którą warto przywołać jest ta, którą znajdujemy w
opracowaniach Instytutu Spraw Społecznych – „narzędzie, które ma dawać Polakom
możliwość udziału w zarządzaniu państwem”. Członkowie grupy inicjatywnej, która chce
doprowadzić do odwołania wójta gminy Skierniewice dodają – nieudolność, brak współpracy
z radą i mieszkańcami, upór, brak wrażliwości na argumenty tych, którzy do urzędu wójta
wprowadzili.
Z analizy referendów, które w kraju zostały w ostatniej dekadzie przeprowadzone wynika, że
tylko część ostatecznie uznawana jest za ważne. W minionej kadencji samorządu ledwie 11
proc. referendów odwoławczych było ważne, co ciekawe – gdy rzecz dotyczy referendów
tematycznych – co drugie dało rozstrzygnięcie.
Politolodzy w informacji nie znajdują recenzji podejmowanych inicjatyw a konieczność
poprawy mechanizmów, które umożliwiają obywatelom na zwolnienie z urzędów wójtów,
burmistrzów czy prezydentów. Tomasz Zakrzewski, prawnik i redaktor naczelny portalu
referenda lokalne.pl formułuje dwa postulaty, które poprawią system – zmniejszenie liczby
podpisów i wydłużenie czasu ich zbierania oraz obniżenie progu frekwencyjnego w
przypadku referendów odwoławczych a zniesienie, gdy chodzi o tematyczne. Na marginesie
trzeba zauważyć, że postulat ułatwienia obywatelom decydowania o sprawach ważnych
formułowali w kampanii 2014 roku politycy Prawa i Sprawiedliwości.Referendum w sprawie
odwołania wójta jest ważne, gdy weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących
udział w wyborze odwoływanego organu – przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Nie
ma przy tym znaczenia, czy liczba osób, które wzięły udział w referendum wyniosła co
najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania, bowiem warunek ważności głosowania
dotyczy wyłącznie referendów w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu
terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich.
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