
 
 

POSTANOWIENIE NR 31/2021 
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II 

z dnia 4 czerwca 2021 r. 

o wyznaczeniu daty zawieszonego 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 pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 maja 2021 r., 
znak GIS.72.3.2021, postanawiam, co następuje: 

§ 1. Wyznaczyć na niedzielę 27 czerwca 2021 r. datę zawieszonego głosowania w referendum gminnym 
w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej przed upływem kadencji.  

§ 2. Zmienić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego, 
w następujący sposób: 

Data wykonania czynności  Treść czynności  

do 12 czerwca 2021 r. 
(do 14 czerwca 2021 r.) 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału 
w referendum oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które 
najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 

do 18 czerwca 2021 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do 22 czerwca 2021 r. 
składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału 
w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze 
Gminy Biała Piska 

do 22 czerwca 2021 r. 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez osoby uprawnione do udziału w referendum 
podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych 

25 czerwca 2021 r. 
o godz. 24:00 zakończenie kampanii referendalnej 

26 czerwca 2021 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum 
spisów osób uprawnionych do udziału w referendum 

27 czerwca 2021 r. 
w godz. 7:00-21:00 przeprowadzenie głosowania 

  

§ 3. Określić w załączniku nr 2 do postanowienia wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty 
do głosowania. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2021 r.

Poz. 2158



§ 4. 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 – 2 – Poz. 2158



Załącznik Nr 1 do postanowienia Nr 31/2021 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie II 

z dnia 4 czerwca 2021 r. 

Uzasadnienie  

Postanowieniem Nr 23/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. o zawieszeniu głosowania w referendum 
gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego, poz. 1615) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II zawiesił głosowanie 
w referendum gminnym, powołując się na opinię Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 kwietnia 
2021 r. wskazującą m.in., że zasadne jest przesunięcie daty referendów lokalnych, w związku z utrzymującą 
się niekorzystną i zmienną sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniem wirusem SARS-CoV2. 

W dniu 28 maja 2021 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał pismo zawierające Wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego w sprawie bezpiecznej realizacji wyborów organów jednostek samorządu 
terytorialnego w toku kadencji i referendów lokalnych rekomendowanych do przeprowadzenia od drugiej 
dekady czerwca 2021 r. 

Wobec powyższego Komisarz Wyborczy w Olsztynie II uznał za zasadne wyznaczenie daty 
zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej 
przed upływem kadencji na niedzielę 27 czerwca 2021 r.
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Załącznik Nr 2 do postanowienia Nr 31/2021

Komisarza Wyborczego w Olsztynie II

z dnia 4 czerwca 2021 r.
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