
 

 

POSTANOWIENIE NR 245/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

o wyznaczeniu daty głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania 

Rady Miejskiej w Bogatyni 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 referendum 

lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) postanawia się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się datę zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady 

Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji na dzień 9 sierpnia 2020 r. 

§ 2. Określa się wzór i treść karty do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania  Rady 

Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

postanowienia. 

§ 3. Terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego, które w związku 

z zawieszeniem przeprowadzenia głosowania nie zostały przeprowadzone, zostają przywrócone zgodnie 

z kalendarzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia. 

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Miasta i Gminy Bogatynia. 

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II: 

Michał Chudzik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lipca 2020 r.

Poz. 4275



Załącznik nr 1 do postanowienia nr 245/2020 

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II 

z dnia 14 lipca 2020 r. 
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Załącznik nr 2 do postanowienia nr 245/2020 

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI 

 

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej 

w Bogatyni przed upływem kadencji 

 

Termin wykonania 

czynności wyborczej 

Treść czynności 

do 15 lipca 2020 r. − powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II 

Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bogatyni 

do 19 lipca 2020 r. − sporządzenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni spisu osób 

uprawnionych do udziału w referendum, 

− powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II 

obwodowych komisji do spraw referendum 

do 25 lipca 2020 r. − zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II przez 

osoby niepełnosprawne oraz osoby, które najpóźniej w dniu 

głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, 

w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej  

w alfabecie Braille’a 

do 31 lipca 2020 r. − składanie wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do 4 sierpnia 2020 r. − składanie wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  

o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum  

w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Miasta 

i Gminy Bogatynia, 

− zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II zamiaru 

głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających  

w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych 

7 sierpnia 2020 r. 

o godz. 24:00 

− zakończenie kampanii referendalnej 

8 sierpnia 2020 r. − przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw 

referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum 

9 sierpnia 2020 r. 

w godz. 7:00-21:00 

− głosowanie 

 

Uwaga: 

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kalendarzu przypada na sobotę albo na dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego  

w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym). 
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Uzasadnienie 

Postanowieniem Nr 19/2020 z dnia 27 marca 2020 r. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II zarządził 

przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem 

kadencji, wyznaczając jego datę na dzień 7 czerwca 2020 r. 

Po wydaniu wskazanego wyżej postanowienia nastąpiła znaczna zmiana sytuacji sanitarno-

epidemiologicznej. Minister Zdrowia ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii (Dz. U. 

poz. 491). Ponadto z inicjatywą zmiany terminu przeprowadzenia referendum wystąpił pełnomocnik grupy 

inicjatywnej (pismami z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz z dnia 11 maja 2020 r.), a także Burmistrz Miasta 

i Gminy Bogatynia (pismem z dnia 6 maja 2020 r. znak SO. 0033.2.2020.Ł.R.). 

Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej sytuację Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanowieniem 

nr 36/2020 z dnia 12 maja 2020 r. zawiesił głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady 

Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji. Równocześnie wskazał, że data głosowania w referendum 

zostanie określona odrębnym postanowieniem. 

W dniu 10 lipca 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu pismem znak: HK-080-

6/JC/20 wskazał wymagania dot. właściwego przeprowadzenia głosowania w referendum pod względem 

sanitarno-epidemiologicznym. 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II uznał za zasadne wyznaczyć datę 

referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji przy 

zachowaniu rekomendacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu. 
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