
UCHWAŁA NR XXII/106/2020 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Wójta Gminy 
Baranów 

Na podstawie art.l1. art. 12 i art. 28b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  
2019 r. poz. 506 z późn. zni.) oraz art. 4, art. 5 ust. 1b i ust. 1c. art. 9 ust. 1, art. 10 i art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. o referendum lokalnym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 741). po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Baranów, Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania przed upływem 
kadencji Waldemara Brzywczego z funkcji Wójta Gminy Baranów. 

§ 2. Termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności 
związanych z przeprowadzeniem referendum określi Komisarz Wyborczy w Warszawie, w postanowieniu 
o przeprowadzeniu referendum, stosownie do art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 
(t.j. Dz. U. z. 2019 r. poz. 741). 

§ 3. Przewodniczący Rady Gminy Baranów zobowiązany jest przekazać niniejszą uchwałę Komisarzowi 
Wyborczemu w Warszawie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy Baranów 
i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Bodych 
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UZASADNIENIE

Radni Rady Gminy Baranów złożyli w dniu 11 lutego 2020r. wniosek o przeprowadzenie referendum
w sprawie odwołania przed upływem kadencji Wójta Gminy Baranów Pana Waldemara Brzywczego.
Powodami tej inicjatywy Radnych jest brak możliwości współpracy z Wójtem zaniedbania i zaniechania
Wójta, oraz szkodliwe działania, które przejawiają się:

1. Działaniami Wójta noszącymi znamiona nepotyzmu, polegającymi na zatrudnieniu jego córki po
wcześniejszym utworzeniu specjalnie dla niej stanowiska dyrektora Urzędu Gminy, chociaż wcześniej nigdy
nie było takiego stanowiska w strukturze organizacyjnej;

2. Brakiem współpracy Wójta z Radą Gminy, lekceważenia Rady i wyborców, arogancji (opuszczanie
sesji, brak przygotowania analiz i wnioskowanych materiałów źródłowych dla uchwał, brak opinii
prawnych do uchwał);

3. Działaniami na szkodę gminy poprzez bezprawne zwalnianie pracowników, co zostało stwierdzone
wyrokami sądowymi, powodującymi konsekwencje finansowe dla Gminy (40 tys. zl);

4. Kolesiostwem - zlecanie usług znajomym i kolegom (prawnik, konsultant finansowy)

5. Niewykonywaniem uchwał Rady, np. w sprawie organizacji transportu;

6. Nieudolnym przeprowadzaniem przetargów, w wyniku czego inwestycje nie są realizowane (szkoła
w Golach, świetlica w Drybusie) lub których rozstrzygnięcie powoduje kolejny duży wzrost opłat dla
mieszkańców (śmieci);

7. Nieuzasadnioną i bezprawną próbą likwidacji transportu gminnego, na który były zabezpieczone
środki w uchwalonym budżecie gminy;

8. Brakiem jakichkolwiek pomysłów na rozwój gminy, brakiem inicjatywy w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych - jedynymi działaniami prorozwojowymi jest czekanie na pieniądze ze spółki celowej do
spraw CPK, w wyniku czego nie ubiegano się o pozyskanie np. dofinansowania z Programu Maluch+,
OSA. czy dotacji na klub seniora;

9. Próbą dzielenia i skłócania Rady (zapraszanie na rozmowy tylko tych radnych, którzy „mają wizję
rozwoju zbieżną z wizją Wójta");

10. Wykorzystywaniem stanowiska do autoreklamy, chwalenie się cudzymi osiągnięciami za pomocą
filmików publikowanych w mediach (youtube), a nagrywanych za publiczne pieniądze mieszkańców
Gminy;

11. Oczernianiem radnych na Sesjach Rady Gminy, podważanie w mediach społecznościowych
autorytetu radnych, zasadności istnienia radnych w gminie;

12. Brakiem odpowiedzi lub przekazywanie niewystarczających (mało merytorycznych) odpowiedzi na
zapytania i interpelacje radnych oraz mieszkańców;
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13. Wprowadzaniem Rady Gminy i mieszkańców w błąd (twierdzenia o braku możliwości dofinansowania
dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny), co w konsekwencji doprowadziło do odebrania
niektórych uprawnień mieszkańcom gminy;

14. Doprowadzeniem do największego wzrostu (rok do roku) wydatków na koszty utrzymania urzędu:

15. Brakiem podejmowania działań zmierzających do spełnienia deklaracji i zapewnień wyborczych (np.
nie informowanie mieszkańców o działaniach i ustaleniach z CPK – a w obietnicy wyborczej było: „nic
o nas bez nas";

16. Brakiem współpracy i pomocy lub nawet utrudnianie prac organizacjom pozarządowym np. sprawa
klubu sportowego „Orion" - sygnalizowane przez zarząd obawy, złożone pisma, nie doczekały się
odpowiedzi. Wszystko wskazuje, że kolejne ruchy Wójta, spowodują zaniknięcie dostępu do jedynej formy
sportu dla dzieci na terenie naszej gminy.

17. Zatrudnieniem pracowników w UG w liczbie powyżej 25 osób, czego konsekwencją jest dodatkowa
opłata PEFRON,(przez ostatnie lata liczba pracowników nigdy nie osiągnęła takiego progu, a przed
wyborami wójt mówił o przeroście zatrudnienia).

18. Nieefektywną obsługą rady a wręcz jej brak (sesja z 29 stycznia i 1 lutego 2020r.),
nie przekazywanie pism kierowanych do rady, braku zawiadomień w BIP o posiedzeniach i komisjach;

19. Autokratywnym zarządzaniem, podejmowaniem decyzji sprzecznych z rekomendacją komisji
mieszkaniowej o przyznanie lokalu komunalnego (rekomendacja komisji inna, decyzja Wójta niezgodna
z przyjętym regulaminem i niezgodnie z uchwałą, ponieważ zostały złożone aneksy do wniosku, których
komisja nie opiniowała).

20. Naruszaniem zasady dostępu mieszkańców do informacji publicznej poprzez brak aktualizacji strony
internetowej UG i bip (nieaktualna, brak danych, chodź nakłady finansowe zostały przeznaczono na jej
funkcjonowanie w 2019r.).

21. Dezorganizacją pracy Urzędu Gminy ( brak informacji, jaki dział gdzie się znajduje; nowa struktura
organizacyjna spowodowała, że sami pracownicy nie wiedzą, kto czym się zajmuje).

22. Przebudową UG, czego efektem jest brak pomieszczenia dla Rady Gminy, która nie ma gdzie
przeprowadzać sesji, komisji.

23. Nieterminowym przygotowywaniem projektów uchwał.

24. Nieprawidłową realizacją uprawnień wynikających z Karty Mieszkańca - w uchwale nr 33/2019 jest
zapis „uchwała nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odrębnych przepisów''.

25. Nie wykonywaniem przyjętych uchwał dotyczących transportu - interpelacja z dnia 13.08.2019r.

Id: D83184ED-7B63-49A6-A5CA-ED4199182987. Podpisany Strona 2



26. Brakiem wizji rozwoju, planów działań na kolejne lata.

27. Arogancją, brakiem kultury i szacunku dla mieszkańców (wypowiedzi o mieszkańcach, że się
nie myją i śmierdzą). Wyboru Wójta dokonano w demokratycznym głosowaniu "wobec powyższego radni
uznali, że to mieszkańcy Gminy Baranów mają największe prawo do wypowiedzenia się w sprawie oceny
Jego dotychczasowej działalności. Wniosek radnych był przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Baranów, która w dniu 26 lutego 2020r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek,
dlatego zasadnym i niezbędnym staje się poddanie wniosku pod głosowanie Rady Gminy.
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