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Po rozpoznaniu wniosku 
grupy obywateli, komi-
sarz wyborczy postano- 
wi³ uznaæ, ¿e spe³niono 
wymogi okreœlone w us- 
tawie o referendum lo-
kalnym, a tym samym re-
ferendum siê odbêdzie. 
Jego termin wyznaczony 
zosta³ przez komisarza na 8 li-
stopada 2009 roku.  

Zgodnie z przyjêtym kalenda-
rzem czynnoœci, 14 paŸdziernika 
powo³ana zostanie miejska 
komisja ds. referendum. Ca³a 
kampania referendalna powin-
na zakoñczyæ siê do pó³nocy 6 
listopada. 
Wiadomo te¿, jak bêdzie 
wygl¹daæ karta do g³osowania. 

Uczestnicy referendum odpo- 
wiedz¹ na dwa pytania: „Czy 
jest Pan/Pani za odwo³aniem 
Zygmunta Frankiewicza, prezy-
denta Gliwic, przed up³ywem 
kadencji?” oraz „Czy jest 
Pan/Pani za odwo³aniem Rady 
Miejskiej w Gliwicach przed 
up³ywem kadencji?” 

W tej sytuacji mo¿liwych jest kil-
ka wariantów: 
wariant pierwszy: odwo³any zo-
staje zarówno prezydent jak i 
Rada Miasta, 
wariant drugi: prezydent odwo- 
³any, Rada Miasta dzia³a nadal w 
starym sk³adzie, 
wariant trzeci: prezydent zostaje 
na stanowisku, zmienia siê za to 
sk³ad Rady Miasta,
wariant czwarty: prezydent za-
chowuje stanowisko, nie zmienia 
siê równie¿ sk³ad Rady Miasta,
wariant pi¹ty: referendum oka¿e 
siê niewa¿ne ze wzglêdu na brak 
wymaganej frekwencji.

W przypadku, gdy 
w wyniku wyborów doj-
dzie do odwo³ania pre-
zydenta Frankiewicza, 
przedterminowe wybory 
prezydencie zostan¹ prze-
prowadzone na prze³omie 
stycznia i lutego. 

Nowy prezydent porz¹dzi zaled-
wie kilka miesiêcy do listopada 
2010 roku, kiedy odbêd¹ siê 
w³aœciwe wybory prezydenckie 
i samorz¹dowe. Nic nie stoi na 
przeszkodzie aby w jednych i dru-
gich wyborach wzi¹³ udzia³ tak¿e 
odwo³any wczeœniej prezydent. 

Inaczej wygl¹da sprawa z Rad¹ 
Miasta. Nawet gdyby w refe-
rendum zosta³a ona odwo³ana, 
nowych  radnych wybieraæ nie 
bêdziemy. 

Zgodnie z  ustaw¹ - Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw: Art. 
196. 3. „Wyborów przedtermino-
wych nie przeprowadza siê, je¿eli 
ich data przypada³aby w okresie 

Zdecydują
mieszkańcy
Referendum w sprawie odwo³ania prezydenta Gliwic i Rady 
Miasta odbêdzie siê 8 listopada. Tak¹ decyzjê wyda³ w ostatni 
pi¹tek Micha³ Niedopytalski, komisarz wyborczy w Katowicach.

12 miesiêcy przed zakoñczeniem 
kadencji rad.”

Odwo³anie prezydenta nie spowo-
duje automatycznego przywróce-
nia komunikacji tramwajowej w 
Gliwicach, jak to zapowiadaj¹ or-
ganizatorzy referendum. Nie wie-
my czy zrobi to nowy prezydent 
– w tej chwili nie znamy nazwisk 
potencjalnych kandydatów, a co 
dopiero ich programów czy dekla-
racji. No i oczywiœcie, pozostaje 
jeden warunek – kandydat, który 
chcia³by tramwaje w Gliwicach 
przywróciæ musi wybory wygraæ.

Prawie wszystkie koszty dotycz¹ce 
organizacji referendum lokalne-
go pokrywa samorz¹d. Wed³ug 
rzecznika magistratu jest to ok. 
300 tysiêcy z³otych. Z bud¿etu 
pañstwa finansowane s¹ jedynie 
dzia³ania komisarza wyborczego, 
który m.in. bada wiarygodnoœæ 
podpisów osób popieraj¹cych 
wniosek o przeprowadzenie refe-
rendum i sprawdza poprawnoœæ 
wyników g³osowania. Komisarz 
wyborczy zarz¹dza równie¿ druko-
wanie na koszt pañstwa kart do 
g³osowania.

Aby referendum w Gliwicach by³o 
wa¿ne, musi w nim wzi¹æ udzia³ 
ok. 33 tysiêcy mieszkañców.

Mieszkañcy oddzieln¹ decyzjê podejmowaæ bêd¹ w sprawie odwo³ania 
prezydenta i oddzieln¹, dotycz¹c¹ dalszego losu Rady Miasta. 


