
 

 

POSTANOWIENIE NR 23/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

przed upływem kadencji 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 741) w związku z opinią Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 kwietnia 2021 r., 

znak BI.070.11.2021, postanawiam, co następuje: 

§ 1. W związku z utrzymującą się niekorzystną i zmienną sytuacją epidemiologiczną związaną 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV2 zawieszam głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania 

Rady Miejskiej w Białej Piskiej przed upływem kadencji, którego termin wyznaczony został 

postanowieniem Nr 9/2021 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 19 marca 2021 r.   

na niedzielę 9 maja 2021 r. 

§ 2. Data głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej przed 

upływem kadencji wyznaczona zostanie odrębnym postanowieniem. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie Gminy Biała Piska. 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie II 

Tomasz Konopko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Poz. 1615



Załącznik do postanowienia Nr 23/2021 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie II 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

Uzasadnienie  

Postanowieniem Nr 9/2021 z dnia 19 marca 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 

odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, 

poz. 1071) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II wyznaczył datę głosowania na dzień 9 maja 2021 r. 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Główny Inspektor Sanitarny, tj. organ właściwy w sprawach zagrożenia 

epidemiologicznego, wydał opinię, w której wskazał m.in., że zasadne jest przesuniecie daty referendów 

lokalnych. Opinia ta została uwzględniona, gdyż organizacja głosowania w pierwotnie określonym terminie 

oznaczałaby prawdopodobieństwo sprowadzenia zagrożenia dla osób uprawnionych do udziału w referendum 

oraz osób zaangażowanych w jego organizację, a także mogłaby przyczynić się do rozwoju epidemii. 

Konieczność ochrony zdrowia i życia członków danej wspólnoty samorządowej oraz zapewnienia im 

możliwości swobodnego i bezpiecznego udziału w referendum stanowi stan wyższej konieczności, który wręcz 

obliguje do zmiany terminu głosowania. 

Nowy termin głosowania w referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej przed 

upływem kadencji zostanie wyznaczony przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II niezwłocznie po ustaniu 

przyczyny zawieszenia głosowania. 
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