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Uchwała nr ...........................................................................
Rady gminy...........................................................................

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
przed upływem kadencji

na podstawie  art. 28b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 
ze zm.) oraz art. 5, art. 10 ust. 1 oraz art. 24a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 706) Rada gminy (Miasta) uchwala co następuje:

§ 1

Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przed upływem 
kadencji.

§ 2

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ......................................................
(na terenie którego znajduje się gmina) oraz rozplakatowaniu na terenie gminy.

§ 3

Uchwałę przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w ..................................... (właściwemu miejscowo).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

.....................................................................................................                                                                  
Przewodniczący Rady (podpis z podaniem imienia i nazwiska)

przepiSy uStawowe:

Zgodnie z art. 28b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru 
wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu 
referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolutorium jedynie na 
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przy-
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czyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną. Rada gminy może podjąć uchwałę 
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 
14 dni od dnia złożenia wniosku,. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum rada gminy podejmuje 
większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

Stosownie do treści art. 5 ustawy o referendum lokalnym w sprawach odwołania organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum 
przeprowadzonego na wniosek mieszkańców. Wniosek mieszkańców gminy może dotyczyć odwołania 
rady gminy i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo odwołania jednego z tych organów. Referendum 
w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może być przeprowadzone także z inicjatywy 
rady gminy. 

W art. 10 ustawy o referendum lokalnym postanowiono, że uchwała rady gminy w sprawie przeprowadzenia 
referendum podlega nie tylko ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, ale także bezzwłocznemu 
rozplakatowaniu lub ogłoszeniu w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Referendum przepro-
wadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym, chyba, że wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność 
uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum. W tym ostatnim przypadku – w razie uwzględnienia przez 
sąd administracyjny skargi złożonej na to rozstrzygnięcie, referendum przeprowadza się w dzień wolny 
od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego. Wówczas 
jednak organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie aktualizacji 
kalendarza czynności.

Zgodnie z art. 24a ustawy o referendum lokalnym uchwałę rady gminy o przeprowadzeniu referendum 
w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przewodniczący rady gminy przekazuje ko-
misarzowi wyborczemu, który wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum w ciągu 14 dni po 
upływie terminu do stwierdzenia nieważności uchwały przez wojewodę w trybie art. 91 ustawy o samorzą-
dzie gminnym, albo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o oddaleniu lub odrzuceniu przez sąd 
administracyjny skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające uchwałę.

na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające uchwałę rady gminy o przeprowadzeniu referendum 
w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) radzie gminy służy skarga do sądu admini-
stracyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego. Ustawodawca przewidział 
w tym przypadku znacznie skrócone terminy procesowe, albowiem sąd administracyjny musi rozpatrzeć 
skargę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Także skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.
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