
 

 

POSTANOWIENIE NR 40/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I 

z dnia 19 maja 2020 r. 

o wyznaczeniu daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania 

Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24 i art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referen-

dum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) w związku z pismem znak: PS-EP-072-16/20 Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego w Policach z dnia 18 maja 2020 r. postanawiam, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznaczyć na dzień 7 czerwca 2020 r. (niedziela) datę zawieszonego głosowania w referendum 

gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji. 

2. Określić wzór i treść karty do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Dobra przed upływem kadencji – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego postanowienia. 

3. Stwierdzić, iż: 

1) przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu uprawnionych do udziału 

w referendum nastąpi w dniu 6 czerwca 2020 r.; 

2) kampania referendalna ulega zakończeniu w dniu 5 czerwca 2020 r. o godzinie 24:00. 

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie gminy Dobra. 
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Załącznik Nr 1 do postanowienia Nr 40/2020 

Komisarza Wyborczego w Szczecinie I 

z dnia 19 maja 2020 r. 

Uzasadnienie  

Komisarz Wyborczy w Szczecinie I wydał w dniu 6 lutego 2020 r. postanowienie Nr 7/2020 o przeprowa-

dzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 839), wyznaczając datę tego referendum na niedzielę 29 marca 2020 r. 

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju, kierując się poczuciem odpowiedzialności i troską 

o zdrowie i życie uczestników referendum, członków komisji referendalnych oraz mieszkańców okolicznych 

gmin, Komisarz Wyborczy w Szczecinie I wydał w dniu 23 marca 2020 r. postanowienie Nr 32/2020 o zawie-

szeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji, 

zarządzonego postanowieniem Nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 lutego 2020 r. 

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1567). Równocześnie w uzasadnieniu tego postanowienia Komi-

sarz Wyborczy w Szczecinie I wskazał, iż nowy termin głosowania w referendum wyznaczony zostanie nie-

zwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia głosowania. 

Państwowa Komisja Wyborcza w piśmie znak: ZPOW-778-2/20 z dnia 13 maja 2020 r. wyraziła pogląd, iż 

obowiązujące regulacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustano-

wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 

z późn. zm.) umożliwiają przeprowadzenie głosowania m.in. w referendum lokalnym w sprawie odwołania 

organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji, przy jednoczesnym uwzględnieniu zaleceń 

określonych przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

W dniu 18 maja 2020 r. do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I wpłynęło pismo Państwowego Powiato-

wego Inspektora Sanitarnego w Policach, w którym Inspektor zajął stanowisko, że nie widzi przeszkód w prze-

prowadzeniu w dniu 7 czerwca 2020 r. referendum lokalnego w gminie Dobra – pod warunkiem wdrożenia 

przez Wójta Gminy Dobra procedur związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID oraz stosowaniem 

środków profilaktycznych zapewniających bezpieczeństwo sanitarne członkom komisji oraz osobom uczestni-

czącym w referendum. 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisarz Wyborczy w Szczecinie I uznał za zasadne wyznaczenie daty zawie-

szonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Dobra przed upływem kaden-

cji na niedzielę 7 czerwca 2020 r. 

Konsekwencją wyznaczenia nowej daty głosowania jest zmiana wzoru karty do głosowania. 
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Załącznik Nr 2 do postanowienia Nr 40/2020 

Komisarza Wyborczego w Szczecinie I 

z dnia 19 maja 2020 r. 
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