
Burmistrz Krośniewic         

                                                              Krośniewice, dnia 24 września 2021r  

 

Sprawozdanie finansowe  

z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum 

gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem 

kadencji zarządzonym na dzień 4 lipca 2021 roku 

Zgodnie z Postanowieniem Nr 553/2020 Komisarza wyborczego w Łodzi II z dnia  
20 listopada 2020r o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania 
Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, w związku z uchwałą Nr XXVIII/165/20 Rady 
Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 września 2020r w sprawie przeprowadzenia referendum 
w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic z powodu nieudzielenia wotum zaufania  
w 2 kolejnych latach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r, poz. 5932) termin głosowania został 
wyznaczony na dzień 10 stycznia 2021r.   

W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym związanym  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Komisarz Wyborczy w Łodzi II wydał 
Postanowienie Nr 569/2020 z dnia 15 grudnia 2020r o zawieszeniu głosowania w referendum 
gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzonego 
postanowieniem nr 553/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 20 listopada 2020r  
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed 
upływem kadencji.  

Postanowieniem Nr 50/2021 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 czerwca 2021r 
podjęto zawieszone postanowieniem Nr 569/2020 głosowanie oraz wyznaczono datę 
głosowania w referendum na dzień 4 lipca 2021r 

Realizacja zadań przewidzianych postanowieniem wymagała podjęcia czynności 
przygotowawczych, które umożliwiły sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie 
referendum gminnego. Urząd Miejski w Krośniewicach realizował zadania zgodnie  
z kalendarzem czynności, będącym załącznikiem do Postanowienia, w tym zapewnił obsługę  
i techniczno-materialne warunki pracy Miejskiej Komisji ds. referendum oraz obwodowych  
komisji ds. referendum. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach wykonywali  
zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum na obszarze gminy 
(przygotowanie lokali wyborczych, udział w szkoleniach członków komisji obwodowych, 
zabezpieczenie kart do głosowania, rozplakatowanie obwieszczeń, zapewnienie transportu, 
sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania, wydawanie zaświadczeń, itp.). 
Sporządzono również spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. 

W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 3 680,16 zł natomiast w roku 2021r  
w wysokości 26 051, 42 zł. Łączne wydatki związane z przeprowadzeniem referendum 
gminnego wyniosły:  29 731, 58 zł. 

 



Podział wydatków  wg  klasyfikacji budżetowej: 

 

 

Podział wydatków ze względu na rodzaj: 

Lp. Rodzaj wydatków 

 

Suma 

w zł. 

1. Sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, 

sporządzanie pełnomocnictw oraz dyżur w dniu referendum 

 

2 630,10 

2. Wydatki kancelaryjne terytorialnej i obwodowych komisji ds. 

referendum ( materiały kancelaryjne, tonery, pieczątki, papier) 

1 176 ,98 

Klasyfikacja budżetowa  2020 Rok 

 

2021 Rok 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

 

Plan Wydatki Plan Wydatki 

751 75109 

3030 Różne wydatki na 

rzecz osób 

fizycznych 

0,00       0,00 13 695,00 10 320,00 

4010 Wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników 

0,00 0,00 6 500,00 5 500,00 

4110 Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

0,00 0,00 2 182,00 1 894,86 

4120 Składki na 

Fundusz Pracy 

0,00 0,00 259,00 243,55 

4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

0,00 0,00 8 044,00 7 533,00 

4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

4 500,00 3 120,16 2 816,00 560,01 

4300 Zakup usług 

pozostałych 

1 200,00    560,00 

 

0,00 0,00 

Suma  

w zł. 

 5 700,00 3 680,16 33 496,00 26 051,42 



3. Wydatki związane z przygotowaniem lokali do przeprowadzenia 

referendum(sprzątanie, zakup środków czystości) 

1 569,98 

4. Wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2( zakup środków ochrony osobistej dla członków 

komisji oraz wynagrodzenie osób zajmujących się dezynfekcją  

w lokalach ds. referendum) 

4 510,62 

5. Diety członków komisji: 

a. terytorialnej 1 725 zł 

b. obwodowych 8 595 zł 

10 320,00 

6. Obsługa informatyczna miejskiej komisji ds. referendum oraz 

obwodowych komisji ds. referendum  

4 835,55 

7. Inne wydatki: transport kart, koszty paliwa, plakatowanie 

obwieszczeń, dyżury służb technicznych, obsługa 

administracyjna, itp. 

4 688,35 

 RAZEM 29 731,58 

 

Zgodnie z art. 41 ust.2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 741)  niniejsze Sprawozdanie finansowe zostanie udostępnione w dniu 3 października 2021 r do 

wglądu mieszkańców poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Krośniewicach. Wersja papierowa będzie dostępna do wglądu mieszkańców od dnia 3 października 

br. w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach -  Wydział Promocji i Organizacji Urzędu. 

Sprawozdanie opracowała: Renata Brygier-Sekretarz Gminy   

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 741)  

 

 

Skarbnik Gminy                                        Burmistrz Krośniewic 

  

Beata Mitlas    Katarzyna Erdman 

      /-/        /-/ 

 

 


