
UCHWAŁA NR XX/144/20 
RADY GMINY SAWIN 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sawin przed 
upływem kadencji 

Na podstawie art. 11, 12 i 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz.713) oraz art. 5 ust. 1b, art. 10 ust. 1 oraz art. 24a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 
lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 
oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Sawin Rada Gminy Sawin uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W związku z nieudzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 
przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania wójta przed upływem kadencji. 

§ 2.  

Ustala się następującą treść pytania referendum: „Czy Pan/Pani jest za odwołaniem Dariusza Ćwira  
z funkcji Wójta Gminy Sawin 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 Chełmie w postanowieniu 
o przeprowadzeniu referendum. 

§ 4.  

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz 
bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie gminy. 

§ 5.  

Uchwałę przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Chełmie. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Sawin 

 
 

Iwona Wołoszkiewicz 
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Uzasadnienie

Rada Gminy Sawin w dniu 13 sierpnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr XIX/133/20 w sprawie
niedzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sawin z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Zgodnie
z art. 28a pkt. 1 i 3 upoważnia to radę gminy do podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwołania wójta.

Rada gminy może podjąć ww. uchwałę na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.

Przed podjęciem uchwały Rada zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wysłuchuje
wyjaśnień wójta.

Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady
w głosowaniu imiennym.
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