
POSTANOWIENIE NR 26/2020 
KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Gardeja 
przed upływem kadencji, zarządzonym postanowieniem nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II 

z dnia 4 marca 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy 
Gardeja przed upływem kadencji 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 741) oraz art. 40a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 684 i poz. 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, 
mając na uwadze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), Komisarz Wyborczy w Gdańsku II 
postanawia, co następuje: 

§ 1. Zawiesza się głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Gardeja przed 
upływem kadencji, wyznaczone na dzień 26 kwietnia 2020 r. postanowieniem nr 7/2020 Komisarza 
Wyborczego w Gdańsku II z dnia 4 marca 2020 r (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r. 
poz. 1394) z uwagi na zagrożenie epidemiologiczno-sanitarne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 oraz wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

§ 2. Data głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Gardeja przed upływem 
kadencji wyznaczona zostanie w odrębnym postanowieniu. 

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w formie 
zwyczajowo przyjętej na terenie gminy Gardeja. 

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Komisarz Wyborczy 
w Gdańsku II 

 
 

Jakub Aleksandrowicz 
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UZASADNIENIE

Komisarz Wyborczy w Gdańsku II postanowieniem nr 7/2020 z dnia 4 marca 2020 r. zarządził

przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Gardeja przed upływem

kadencji (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r. poz. 1394). Datę głosowania

Komisarz Wyborczy w Gdańsku II wyznaczył na niedzielę dnia 26 kwietnia 2020 r.

Od momentu wydania postanowienia sytuacja w kraju uległa diametralnej zmianie. W dniu 4 marca

2020 r. Minister Zdrowia ogłosił pierwszy przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

Wirus zdążył objąć swoim zasięgiem wszystkie województwa, powodując gwałtowny przyrost

chorych. W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii.

Minister Edukacji Narodowej wydał z dniem 11 marca 2020 r. rozporządzenie w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410). W dniu 13 marca 2020 r.

Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), by następnie w dniu 20 marca 2020 r.

wydać rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 491). 23 marca 2020 r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

potwierdził pierwsze zachorowanie na obszarze powiatu kwidzyńskiego. W momencie podpisywania

niniejszego dokumentu liczba zarażonych przekroczyła 8200, a liczba zmarłych w wyniku zarażenia

przekroczyła 318.

W związku z zaistniałym i stale rosnącym zagrożeniem związanych z nowym  koronawirusem SARS-

CoV-2, który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19, a także specyfiką

referendum gminnego przeprowadzanego na obszarze całej gminy, Komisarz Wyborczy w Gdańsku II,

w poczuciu odpowiedzialności i troski o zdrowie i życie członków komisji do spraw referendum, osób

uprawnionych do udziału w referendum, osób zaangażowanych w referendum i ich rodzin, a także

mieszkańców gminy postanowił o zawieszeniu głosowania.

Komisarz Wyborczy w Gdańsku II wskaże nowy termin głosowania stosownym postanowieniem, po

ustaniu przesłanek skutkujących zawieszeniem głosowania.
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