
      

OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze 

z dnia 10.11.2020 r. 
 

POSTANOWIENIE NR 146/2020 
 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE II 

z dnia 10 listopada 2020 r. 
 

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miasta Żagań oraz Burmistrza 
Miasta Żagań przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Nr 121/2020 Komisarza Wyborczego 
w Zielonej Górze II z dnia 22 września 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania 
Rady Miasta Żagań oraz Burmistrza Miasta Żagań 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 znak: NS-EP.9011.131.2020 Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 3 listopada 2020 r. postanawiam, co następuje: 
§ 1. W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym na terenie powiatu żagańskiego spowodowanym 
dynamicznie rosnącymi przypadkami zakażeń na SARS-CoV-2, zawieszam głosowanie  
w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miasta Żagań oraz Burmistrza Miasta Żagań przed upływem 
kadencji, którego termin wyznaczony został postanowieniem Nr 121/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze 
II z dnia 22 września 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miasta Żagań 
oraz Burmistrza Miasta Żagań przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2219) na dzień 15 listopada 
2020 r.  
§ 2.  Data głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miasta Żagań oraz Burmistrza Miasta 
Żagań przed upływem kadencji wyznaczona zostanie odrębnym postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej 
Górze II.  
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  
na terenie miasta Żagań.  

Uzasadnienie 
 Postanowieniem Nr 121/2020 z dnia 28 września 2020 r. Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II zarządził 
przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miasta Żagań oraz Burmistrza Miasta Żagań przed upływem 
kadencji, wyznaczając jego datę na dzień 15 listopada 2020 r.  

Po wydaniu wskazanego wyżej postanowienia nastąpiła znaczna zmiana sytuacji sanitarno-epidemiologicznej  
na obszarze kraju.  

Odpowiadając na pismo Burmistrza Miasta Żagań z dnia 2 listopada 2020 r. nr WSO.5030.2.2020.GN, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu pismem znak: NS-EP.9011.131.2020 z dnia 3 listopada 2020 r. wskazał, iż „ze 
względu na sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żagańskiego spowodowaną dynamicznie rosnącymi przypadkami 
zakażeń na SARS-CoV-2, nie rekomenduje przeprowadzenia w dniu 15 listopada 2020 r. referendum gminnego w sprawie 
odwołania Rady Miasta Żagań oraz Burmistrza Miasta Żagań przed upływem kadencji”.  

Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej sytuację, kierując się poczuciem odpowiedzialności i troską  
o zdrowie i życie uczestników referendum, członków komisji referendalnych oraz mieszkańców miasta Żagań, zasadnym jest 
zawieszenie terminu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miasta Żagań oraz Burmistrza Miasta 
Żagań przed upływem kadencji, który to termin pierwotnie wyznaczony został na dzień 15 listopada 2020 r.  
 Nowy termin głosowania w referendum wyznaczony zostanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II 
niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia głosowania.  

 
 

Komisarz Wyborczy 
w Zielonej Górze II 

         /-/ Robert Stefan Macholak 


