
POSTANOWIENIE NR 191/2020 
KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielowieś przed 
upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Nr 151/2020 Komisarza Wyborczego w Katowicach II 
z dnia 6 kwietnia 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Wielowieś 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 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Katowicach 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: 

§ 1. W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2, zawiesza się głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielowieś 
przed upływem kadencji, którego termin wyznaczony został, postanowieniem Nr 151/2020 Komisarza 
Wyborczego w Katowicach II z dnia 6 kwietnia 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 
odwołania Wójta Gminy Wielowieś przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3168), na dzień 
31 maja 2020 r. 

§ 2. Data głosowania w referendum gminnym, o którym mowa w § 1, zostanie wyznaczona odrębnym 
postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach II. 

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
gminy Wielowieś. 

 

  
 

Komisarz Wyborczy 
w Katowicach II 

 
 

Paweł Wysocki 
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Uzasadnienie

Postanowieniem Nr 151/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Komisarz Wyborczy w Katowicach II zarządził
przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielowieś przed upływem
kadencji. Datę głosowania wyznaczono na niedzielę 31 maja 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 12.781 przypadków zakażenia oraz 628 zgonów (Dane
przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, aktualne na: 30.04.2020 r., godz. 10:00) z tym, że województwo
śląskie jest drugim po mazowieckim, województwem z największą ilością potwierdzonych zakażeń, jak
również zakażeń licząc na 100.000 mieszkańców. 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). Następnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697 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.

Nadto Minister Zdrowia poinformował o przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji w kwestii
przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej 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).

Pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r. (data doręczenia: 14.04.2020 r.), Pełnomocnik grupy inicjatywnej wraz
z Członkami grupy inicjatywnej referendum, zgłosili Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach II
inicjatywę przesunięcia terminu referendum. W swoim piśmie wskazali, że: „W związku z panującą
pandemią na terenie kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców widzimy potrzebę zmiany
terminu referendum. Zwracamy się z prośbą o dołożenie wszelkich starań, aby na pierwszym miejscu było
bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego wychodzimy z inicjatywą przesunięcia terminu referendum na
późniejszy. Na dzień 31 maja br. zostało zaplanowane referendum w sprawie odwołania ze stanowiska
Wójta Gminy Wielowieś Pana Gintera Skowronka. W aktualnym stanie szerzącej się pandemii
przeprowadzenie w/w referendum rodzi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.
Zorganizowanie referendum zgodnie z przepisami wymaga zaangażowania wielu osób, członków komisji
i mieszkańców gminy. Samo oddawanie głosów wiąże się z bliskim kontaktem z innymi osobami, co może
narazić mieszkańców gminy na potencjalne zagrożenie zdrowia i życia. Z uwagi na powyższe biorąc pod
uwagę okoliczności i obecną sytuację, w której się znajdujemy przeprowadzenie referendum zgodnie
z przepisami, a przede wszystkim z należytą dbałością o bezpieczeństwo mieszkańców wydaje się być
niemożliwe. Prosimy o przychylenie się do naszej inicjatywy.”.

Z inicjatywą zmiany terminu referendum wystąpił także Wójt Gminy Wielowieś w piśmie z dnia
21 kwietnia 2020 r. (znak: WG.030.49.2020). W treści pisma wskazano, iż: „Z uwagi na panujący na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości
zmiany terminu zaplanowanego na dzień 31 maja 2020 r. referendum w sprawie odwołania Wójta gminy
przed upływem kadencji. Przeprowadzenie referendum, w związku z koniecznością przemieszczania się
wyborców jak i ich styczność w lokalach wyborczych, stwarza ryzyko rozpowszechniania się koronawirusa
SARS-CoV-2 wśród mieszkańców całej gminy.”.

Nie bez znaczenia pozostaje także treść pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach z dnia 1 kwietnia 2020 r. (znak: NS/HK-0615-7/20) skierowanego do Wójta Gminy
Wielowieś, dotyczącego zabezpieczenia lokalu wyborczego w sołectwie Świbie (44-187) przy ul. Szkolnej
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2 w trakcie wyborów uzupełniających do Rady Wielowieś, zarządzonych pierwotnie na dzień 5 kwietnia
2020 r., w którym wskazano, że „… nie ma na dzień dzisiejszy wytycznych określających warunki sanitarne
jakie mają być spełnione podczas głosowania.”. W piśmie tym wskazano również, że wszelkie podjęte
zasady zapobiegawcze mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie zakażenia, ale go nie wykluczą.
Nadto przeprowadzenie tego referendum w uprzednio zarządzonej dacie wiązałoby się ze szczególnym
niebezpieczeństwem dla głosujących w odrębnym obwodzie głosowania - pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej Caritas Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach, co wynika ze stanowiska zaprezentowanego przez
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach w piśmie do Komisarza
Wyborczego w Katowicach II (znak L.dz. 114/04/20) z dnia 27 kwietnia 2020 r.

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 31 maja 2020 r.

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