
 

STANOWISKO NR…./2013 

Rady Gminy Celestynów z dnia 17 stycznia 2013 

 

w sprawie Referendum gminnego dotyczącego odwołania z funkcji Wójta Gminy Celestynów 

Stefana Traczyka przed upływem kadencji 

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 3  Statutu Gminy Celestynów przyjętego 

uchwałą Nr 24/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 roku  

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401), zmienionego Uchwałą Rady Gminy Celestynów Nr 139/05 z 

dnia 29 marca 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 128, poz. 3879), Rada Gminy Celestynów   przedstawia 

stanowisko: 

 

§ 1 

 

       Rada Gminy Celestynów z dezaprobatą odnosi się do działań Wójta Gminy Celestynów Stefana 

Traczyka, mających na celu dezinformację i zniechęcanie mieszkańców do udziału w Referendum 

Gminnym, dotyczącym odwołania z funkcji Wójta Gminy Celestynów Stefana Traczyka przed 

upływem kadencji. 

 

§ 2 

 

      

         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z Art. 47 oraz Art. 62  gwarantuje prawo do wyrażania opinii 

każdemu obywatelowi, a wybory, referenda i publiczna ocena pracy organów państwowych  

lub samorządowych stanowią podstawę funkcjonowania demokratycznego Państwa.  

Pokolenia Polaków walczyły o wolność, prawa obywatelskie, swobodę wypowiedzi, godność 

człowieka i szeroko rozumianą demokrację. Dlatego Radni, wybrani w wyborach demokratycznych 

są przedstawicielami  społeczeństwa oraz mają obowiązek stać na straży prawa, swobód 

obywatelskich i zdecydowanie reagować na niezgodne z prawem próby ich ograniczania. 

 

§ 3 

 

    W dniu 28 czerwca 2012 roku Rada Gminy Celestynów podjęła Uchwałę Nr. 141/12, w której nie 

udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Organy 

kontrolne takie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oraz Wojewoda Mazowiecki uznały 

argumenty Rady Gminy za zasadne pod kątem rzetelności i celowości wydatków budżetowych w roku 

2011. To już kolejny szósty rok z rzędu kiedy Wójt Stefan Traczyk nie otrzymał absolutorium od 

członków Rady Gminy. 

    Zgodnie   z konsekwencją braku absolutorium, jest procedowanie uchwały referendalnej. Uchwała 

w sprawie referendum została podjęta przez Radę Gminy Celestynów i weszła w życie zgodnie  z 

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 56/12 z dnia 27 grudnia 2012 r 

o przeprowadzeniu Referendum Gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów przed 

upływem kadencji. 

 

 

 



§ 4 

 

Rada Gminy Celestynów zachęca do udziału w Referendum Gminnym jak również przypomina o 

obywatelskim i patriotyczny obowiązku każdego obywatela w wyrażaniu własnych opinii.         

Nie rezygnujmy z naszych praw, dopełnijmy obowiązki. Każdy ma prawo w demokratycznym 

głosowaniu za lub przeciw odwołaniu Wójta Gminy Celestynów Stefana Traczyka  wyrazić własny 

pogląd. 

 

 

  

 

 

        

Podpisy członków Rady Gminy: 

                                                                                                     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Celestynów 

 

                                                                                   ……………………………………………………………………………………. 


