
 

 

POSTANOWIENIE NR 21/12 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU 

z dnia 20 kwietnia 2012 r. 

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Bielawa  

przed upływem kadencji  

Na podstawie art. 23 ust. 1, zgodnie z art. 24, 25 

i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referen-

dum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) 

postanawia się, co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Inicjatora Referen-

dum z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie odwołania 

Burmistrza Miasta Bielawa uznaje się wniosek za 

spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym.   

§ 2. 1. Zarządza się przeprowadzenie referendum 

gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta 

Bielawa.  

2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, wy-

znacza się na niedzielę 24 czerwca 2012 r.  

§ 3. Ustala się wzór i treść karty do głosowania 

w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Mia-

sta Bielawa przed upływem kadencji, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszego Postanowienia. Karta jest 

koloru białego, drukowana jednostronnie, formatu 

A5.   

§ 4. Ustala się wzór i treść nakładki na kartę do 

głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 

w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Mia-

sta Bielawa przed upływem kadencji, stanowiący za-

łącznik nr 2 do niniejszego Postanowienia. Nakładka 

jest koloru białego, formatu A5.  

§ 5. Szczegółowe warunki techniczne kart do gło-

sowania oraz nakładek na karty sporządzonych 

w alfabecie Braille'a określają załączniki do Postano-

wienia nr 4 /12 Komisarza Wyborczego 

w Wałbrzychu z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wzo-

rów kart do głosowania oraz nakładek na karty do 

głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a 

w referendach gminnych w sprawie odwołania organu 

jednostki samorządu terytorialnego w trakcie kadencji 

2010−2014.  

§ 6. Dni, w których upływają terminy wykonania 

czynności związanych z przeprowadzeniem referen-

dum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 3 do 

Postanowienia.  

§ 7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem pod-

pisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do 

publicznej wiadomości na terenie Gminy Bielawa. 

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu:  

Maciej Ejsmont 

  

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 maja 2012 r.
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