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POSTANOWIENIE NR 30/2021 
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I 

z dnia 11 maja 2021 r. 

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice 
przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu 

I z dnia 9 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza 
Miasta Świebodzice 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 
(t. jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 741) w związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 kwietnia 2021 r., 
znak: BI.070.11.2021 postanawia się, co następuje: 

§ 1.  
W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-
2, zawiesza się głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice, którego 
termin wyznaczono postanowieniem nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 kwietnia 2021 r. 
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem 
kadencji na dzień 30 maja 2021 r. 

§ 2.  
Data głosowania w referendum o którym mowa w §1 zostanie określona odrębnym postanowieniem Komisarza 
Wyborczego w Wałbrzychu I. 

§ 3.  
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy Świebodzice. 

   

   

Komisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu I 

 
 

Dariusz Pająk 
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Uzasadnienie

Postanowieniem nr 20/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I zarządził
przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem
kadencji. Datę głosowania wyznaczono na niedzielę 30 maja 2021 r.

Po wydaniu ww. postanowienia, Główny Inspektor Sanitarny pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak:
BI.070.11.2021 wydał rekomendację w sprawie przesunięcia daty wszystkich planowanych wyborów
przedterminowych i uzupełniających, a także referendów lokalnych na termin w drugiej dekadzie czerwca 2021 r.
Powyższa rekomendacja związana jest z sytuacją epidemiologiczną, związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV-
2 w Polsce, która pomimo tego, że ulega stopniowemu polepszeniu, nadal w opinii GIS jest zmienna i ryzykowna.
Główny Inspektor Sanitarny w swym piśmie wskazuje również, iż do planowania tego rodzaju przedsięwzięć
należy podejść z ostrożnością.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz kierując się poczuciem odpowiedzialności i troską o zdrowie i życie członków
komisji, uczestników referendum, ich rodzin oraz mieszkańców gminy, postanowiono o zawieszeniu terminu
głosowania wyznaczonego pierwotnie na dzień 30 maja 2021 r. Nowy termin głosowania zostanie wyznaczony
niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej zawieszenie głosowania.
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