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Streszczenie:
Artykuł przedstawia genezę oraz mechanizmy prawne związane z organizacją
i przeprowadzeniem referendum lokalnego. Celem przeprowadzenia badania było znalezienie
odpowiedzi na postawione pytanie „Czy referendum lokalne będące wyrazem bezpośredniej
demokracji jest efektywne czy też nie?”. Jako główny przykład zilustrowano zorganizowane
w dniu 27 października 2013 roku referendum lokalne w sprawie odwołania Prezydenta
Miasta Włocławek przed upływem kadencji. Publikacja przedstawia, na konkretnym
przykładzie prawne regulacje umożliwiające realizację instytucji demokracji bezpośredniej,
dającej wprost prawo decydowania o wynikach rozstrzygnięcia, zawarte przede wszystkim
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksie Wyborczym oraz ustawie z dnia
15 września 2000 r. o referendum lokalnym. Przedstawiono kampanię referendalną oraz
zaplanowany i wykorzystany budżet finansowania obrazującego przedsięwzięcia. Artykuł
powstał na podstawie analizy aktów prawnych, przy wykorzystaniu dostępnych opracowań
naukowych oraz danych zamieszczonych na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Włocławek,
a także w prasie i w środkach masowego przekazu.
Abstract:
The article presents the genesis and legal mechanisms related to organization and conduct
a local referendum. The purpose of the study was to find the answer to the question „Is a local
referendum expressing direct democracy effective or not?”. As the main example, a local
referendum was held on 27 October 2013 on the dismissal of the mayor of Wloclawek before
the end of his term. The publication presents, on a concrete example, legal regulations
enabling the implementation of direct democratic institutions, which gives the right to decide
directly. The results of the resolution, included above all in the Constitution of the Republic of
Poland, the Electoral Code and the Act of 15 September 2000 on the local referendum.
A referendum campaign was presented and the budget for the financing of the projects was
planned and used. The article was based on the analysis of legal acts, using available scientific
papers and data published on the official website of Wloclawek Town Hall, as well as in the
press and mass media.
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