
POSTANOWIENIE NR 28/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 

o wyznaczeniu daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Legnickie Pole przed upływem kadencji i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji 

DLG-778-2/16/20/21 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 ust. 2, i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 

lokalnym (Dz.U. z 2019 r. poz.741) w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

28 maja 2021 r., znak GIS.72.3.2021 Komisarz Wyborczy w Legnicy postanawia, co następuje: 

  

§ 1. Wyznacza się datę zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Legnickie Pole przed upływem kadencji i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji na dzień 11 lipca 

2021 r. 

§ 2. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, 

określa kalendarz stanowiący załącznik do postanowienia. 

§ 3. Na karcie do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Legnickie Pole przed 

upływem kadencji stanowiącej załącznik nr 2 do postanowienia nr 255/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy 

z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Legnickie Pole przed upływem kadencji i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji zmienia się datę 

głosowania na dzień 11 lipca 2021 r., pozostała treść karty nie zmienia się.  

§ 4. Na karcie do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Legnickie Pole przed 

upływem kadencji stanowiącej załącznik nr 3 do postanowienia nr 255/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy 

z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Legnickie Pole przed upływem kadencji i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji zmienia się datę 

głosowania na dzień 11 lipca 2021 r., pozostała treść karty nie zmienia się.  

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

Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Gminy Legnickie Pole. 

 

 Komisarz Wyborczy w Legnicy 

 

/-/ Artur Waluk 

 

Uzasadnienie  

Postanowieniem nr 255/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Komisarz Wyborczy w Legnicy zarządził 

przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Legnickie Pole przed upływem 

kadencji i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji, wyznaczając jego datę na 14 lutego 2021 r. 

Po wydaniu wskazanego wyżej postanowienia Główny Inspektor Sanitarny pismem znak: GIS.72.1.2021 z dnia 

13 stycznia 2021 r. wydał opinię, w której wskazał, iż bezwzględnie zasadne jest przesunięcie daty wszystkich 

planowanych przedterminowych wyborów, wyborów uzupełniających, a także referendów lokalnych. 

Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej sytuację, kierując się poczuciem odpowiedzialności  i troską o zdrowie 

i życie uczestników referendum, członków komisji referendalnych oraz mieszkańców okolicznych gmin, 

Komisarz Wyborczy w Legnicy postanowieniem nr 9/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. zawiesił głosowanie 

w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji i Rady 

Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji, 

W dniu 28 maja 2021r. Główny Inspektor Sanitarny wydał nową opinię i wymagania dot. właściwego 

przeprowadzenia głosowania w referendum pod względem sanitarno-epidemiologicznym. 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisarz Wyborczy w Legnicy uznał za zasadne wyznaczyć datę zawieszonego 

referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji i Rady Gminy 

Legnickie Pole przed upływem kadencji, przy zachowaniu rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego. 



 

Załącznik do postanowienia Nr 28/2021 

Komisarza Wyborczego w Legnicy 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 

Kalendarz czynności 

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Legnickie 

Pole przed upływem kadencji i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji  

Data wykonania czynności  

referendalnej 1) 
Treść czynności  

do 16 czerwca 2021 r. 
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji do 

spraw Referendum w Legnickim Polu 

do 20 czerwca 2021 r. 
- sporządzenie w Urzędzie Gminy Legnickie Pole spisu osób uprawnionych do 

udziału w referendum 

do 20 czerwca 2021 r. 
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy obwodowych komisji do 

spraw referendum 

do 26 czerwca 2021 r. 

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 

do 2 lipca 2021 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do 6 lipca 2021 r. 

- składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w 

referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze 

Gminy Legnickie Pole 

do 6 lipca 2021 r. 

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 

 9 lipca 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii referendalnej 

 10 lipca 2021 r. 
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum 

spisów osób uprawnionych do udziału w referendum 

 11 lipca 2021 r.  

w godz. 7:00-21:00 
- przeprowadzenie głosowania 

 

1) Zgodnie z art. 9 e12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1319) w związku   

z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) - jeżeli koniec terminu 

wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa 

pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 

                                                      


