
 

 

POSTANOWIENIE NR 9/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Kondratowice 

przed upływem kadencji, zarządzonym postanowieniem nr 5/2021 Komisarza Wyborczego  

we Wrocławiu I z dnia 4 stycznia 2021 r. o  przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 

odwołania Wójta Gminy Kondratowice przed upływem kadencji 

Na podstawie art. 24a  ust. 2, art. 25 ust. 2 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 741) w związku pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 stycznia 2021 r. 

znak GIS.72.1.2021 Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I postanawia, co następuje: 

§ 1. W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze fakt, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, 522, 531, 

565) od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wprowadzony został stan epidemii, zawiesza się głosowanie 

w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Kondratowice, którego termin wyznaczony 

został postanowieniem nr 5/2021 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 4 stycznia 2021 r. 

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kondratowice przed upływem 

kadencji (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 2021 r. poz. 30) na dzień 21 lutego 2021 r. 

§ 2. Data głosowania w referendum, o którym mowa w § 1, wraz z nowym kalendarzem czynności, zostanie 

określona odrębnym postanowieniem Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I. 

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

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

Gminy Kondratowice. 

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I: 

Marcin Sosiński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 stycznia 2021 r.

Poz. 231
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