
POSTANOWIENIE NR   36/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II 

z dnia 12 maja 2020 r. 

 

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej 
w Bogatyni przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Nr 19/2020 
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania  Rady Miejskiej w Bogatyni 
przed upływem kadencji 

 

Na podstawie art. 23 ust. l, art. 24 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 
lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II, mając na uwadze 
fakt, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) od dnia 
20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 postanawia, co następuje: 

§ l. W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2, zawiesza się głosowanie w referendum gminnym w sprawie 
odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji, którego termin, 
postanowieniem Nr 19/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 27 marca 
2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady 
Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji, wyznaczony został na dzień 7 czerwca 2020 r. 

§ 2. Data głosowania w referendum gminnym, o którym mowa w § l, zostanie wyznaczona 
odrębnym postanowieniem Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II. 

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

 

 

Komisarz Wyborczy 
w Jeleniej Górze II 

/-/ Michał Chudzik 



Uzasadnienie 

Postanowieniem Nr 19/2020 z dnia 27 marca 2020 r. Komisarz Wyborczy w Jeleniej 
Górze II zarządził przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady 
Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji. Datę głosowania wyznaczono na dzień 
7 czerwca 2020 r. 

W dniu 4 marca 2020 r. Minister Zdrowia ogłosił pierwszy przypadek zarażenia 
wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Od tego czasu w Polsce odnotowano 16 561 przypadków 
zakażenia oraz 827 zgonów (dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, aktualne na: 
12.05.2020 r., godz. 10:00) z tym, że województwo dolnośląskie jest trzecim województwem, 
po województwach mazowieckim i śląskim, z największą ilością potwierdzonych zakażeń. 
Ponadto dnia 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii.  

W dniu 11 marca 2020 r. Rada Ministrów zdecydowała o zamknięciu placówek 
oświatowych i kulturalnych oraz zaleciła obywatelom pozostawanie w domu. Minister Zdrowia 
rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r. ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan 
zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 ze zm.), a kolejno rozporządzeniem z dnia 20 
marca 2020 r. stan epidemii (Dz. U. poz. 491).  

Ponadto rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r., a następnie z 
dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792 ze zm.) wprowadzono m.in.: 
ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, obowiązek poddania się kwarantannie, 
ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie 
określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych 
zabiegów sanitarnych, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, czasowe 
ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia, nakaz 
określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków 
profilaktycznych. 

Minister Zdrowia poinformował także o przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów 
rekomendacji w kwestii przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zdaniem Ministra Zdrowia, przeprowadzenie w sposób bezpieczny wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w tradycyjnej formie, w jakiej wszyscy idą do urn i spotykają się 
w lokalach wyborczych będzie możliwe najwcześniej za dwa lata. Ponadto zaznaczył, że 
przeprowadzenie wyborów w formie tradycyjnej związane byłoby ze zbyt dużą liczbą 
kontaktów międzyludzkich 
(https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C628330%2Cszumowski-wybory-w-tradycyjnej-
formie-mozliwe-za-2-lata-jedyna-bezpieczna). 

Ponadto pismem z dnia 24 kwietnia 2020 r. pełnomocnik grupy inicjatywnej zgłosił 
Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II wniosek o przeniesienie terminu referendum 
gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni z uwagi na rozprzestrzenianie się 
wirusa SARS-CoV-2 i skalą zagrożenia jaką wirus ze sobą niesie. Pełnomocnik inicjatora 
referendum w dniu 11 maja 2020 r. ponownie wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu 
referendum motywując go m.in. problemami z naborem kandydatów na członków 



obwodowych komisji ds. referendum. W swoim piśmie wskazał, że „mieszkańcy chcą brać 
udział w pracach komisji, ale bardzo boją się zarażenia”. 

Z inicjatywą zmiany terminu przeprowadzenia referendum wystąpił również Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia pismem z dnia 6 maja 2020 r. (znak SO. 0033.2.2020.Ł.R.) swój 
wniosek argumentując sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju, brakiem kandydatów do 
składów obwodowych komisji ds. referendum oraz udostępnieniem siedzib dwóch 
obwodowych komisji ds. referendum w świetlicach wiejskich w Porajowie i Sieniawce wojsku, 
które w związku z koniecznością zabezpieczania granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej 
stacjonuje na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.   

Zgodnie z postanowieniem nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z 
dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków Miejskiej Komisji do Spraw 
Referendum w Bogatyni i Obwodowych Komisji do Spraw Referendum powołanych w 
związku z zarządzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w 
Bogatyni przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 7 czerwca 2020 r. skład każdej 
komisji został ustalony w liczbie 6 osób. 

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II w związku ze zgłoszeniem w terminie 8 maja 
2020 r. kandydatów na członków Miejskiej Komisji ds. Referendum w Bogatyni i obwodowych 
komisji ds. referendum w liczbie mniejszej niż połowa składu komisji lub niezgłoszeniem ich 
w ogóle, wezwał Pełnomocnika Inicjatora Referendum i Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 
do dokonania dodatkowych zgłoszeń w wyznaczonym terminie. Pomimo przedłużenia terminu 
do dokonywania zgłoszeń do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II wpłynęły ogółem 4 
zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Bogatyni (3 
zgłoszenia od inicjatora referendum, 1 od Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia) oraz 39 
zgłoszeń kandydatów na członków 22 Obwodowych Komisji do Spraw Referendum (22 
zgłoszenia od inicjatora referendum, 17 od Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia). 

Liczba zgłoszeń nie pozwala na powołanie żadnej komisji w ustalonym przez 
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II składzie.   

W tej sytuacji, kierując się również 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 
7 czerwca 2020 r. 

Nowy termin głosowania zostanie wyznaczony niezwłocznie po ustaniu przyczyny 
zawieszenia głosowania. 


