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POSTANOWIENIE NR  27/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I 

z dnia 13 marca 2020 r. 

o zawieszeniu głosowania w  referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-

Gorc przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem nr 1/2020 Komisarza Wyborczego 

w Wałbrzychu I z dnia 13 stycznia 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania 

Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 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 Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2020 r., znak: PPSE.HK.525.08.01.2020.IJ 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 Boguszowa-

Gorc., którego termin określono postanowieniem nr 1/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 

13 stycznia 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta 

Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji na dzień 15 marca 2020 r. 

§ 2.  

Data głosowania w referendum o którym mowa w § 1 zostanie określona odrębnym postanowieniem 

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I 
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§ 3.  

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

Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy Boguszów-Gorce.  

   

  
 

Komisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu I 

 
 

Dariusz Pająk 
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Uzasadnienie

Postanowieniem nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I zarządził

przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed

upływem kadencji. Datę głosowania wyznaczono na niedzielę 15 marca 2020 r.

Po dacie wydania tego postanowienia, zaistniała poważna sytuacja zagrożenia epidemiologiczno-

sanitarnego. W dniu 4 marca 2020 r. Minister Zdrowia ogłosił pierwszy przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-

2 w Polsce. Od tego czasu w Polsce odnotowano 64 przypadki zakażenia. 11 marca 2020 r. Światowa

Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. W dniu 11 marca 2020 r. Rząd RP zdecydował o zamknięciu

placówek oświatowych i kulturalnych oraz zalecił obywatelom pozostawanie w domu. W dniu 12 marca 2020 r.

Minister Zdrowia ogłosił, że z tym dniem zostanie wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego,

zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). To oznacza, że Minister Zdrowia w kolejnych rozporządzeniach wprowadzić może

m.in. czasowe ograniczenie w przemieszczaniu się. Pismem z dnia 12 marca 2020 r. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu poinformował Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, że "w obecnej sytuacji

zagrożenia w rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia gromadzenia się ludzi, wskazane

byłoby odwołanie referendum". W piśmie tym wskazano, że w przypadku decyzji o przeprowadzeniu

referendum należy powziąć szereg środków ostrożności. Wszystkie te zalecenia okazały się niemożliwe do

spełnienia. W związku z tym Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I w dniu 13 marca 2020 r. zwrócił się pismem

znak DWB-778-1/2019-2020 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o zajęcie

stanowiska w tym stanie rzeczy. W odpowiedzi PPIS w Wałbrzychu pismem z dnia 13 marca 2020 r. znak

PSSE.HK.252.08.01.2020.IJ stwierdził, że w obecnej sytuacji zagrożenia rozpowszechniania się koronawirusa

SARS-CoV-2 (stan zagrożenia epidemią) i ograniczenia gromadzenia się ludzi, wskazane byłoby odwołanie

referendum. W opinii PPIS w Wałbrzychu przeprowadzenie referendum bez wdrożenia sugerowanych

zabezpieczeń, stwarza ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców całego

powiatu wałbrzyskiego. Zdaniem PPIS w Wałbrzychu bezpiecznym rozwiązaniem byłoby przesunięcie daty

głosowania na późniejszy termin.

W tej sytuacji, kierując się poczuciem odpowiedzialności i troską o zdrowie i życie członków komisji,

uczestników referendum, ich rodzin oraz mieszkańców okolicznych gmin, postanowiono o zawieszeniu terminu

głosowania, wyznaczonego pierwotnie na dzień 15 marca 2020 r. Nowy termin głosowania zostanie wyznaczony

niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia głosowania.
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