
POSTANOWIENIE NR 556/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

 

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza 

Bełżyc przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Nr 544/2020 Komisarza 

Wyborczego w Lublinie I z dnia 2 listopada 2020 r. 

 o przeprowadzeniu referendum gminnego  

w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc 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 art. 8a ust. 5 pkt 2 i ust. 

8 ustawy z dnia  14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. Z 2019 r. 

Poz. 59, z 2020r. Poz. 322, 374, 567, 1337) i opinią Głównego Inspektora Sanitarnego 

postanawiam, co następuje: 

§ 1. W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym na terenie powiatu lubelskiego 

spowodowanym SARS-CoV-2 oraz stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, 

zawieszam głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc 

przed upływem kadencji, którego termin wyznaczony został postanowieniem Nr 544/2020 

Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 2 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu 

referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 5243) na dzień 20 grudnia 2020 r. 

§ 2. Data głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed 

upływem kadencji wyznaczona zostanie odrębnym postanowieniem Komisarza Wyborczego 

w Lublinie I. 

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

Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Bełżyce. 

 

Uzasadnienie 

 

 Postanowieniem Nr 544/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 

2 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania 

Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji  zarządzone zostało przeprowadzenie referendum 

gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc, wyznaczając jego datę na dzień 

20 grudnia 2020 r. Po wydaniu tego postanowienia Główny Inspektor Sanitarny wydał 

stanowisko datowane na 10 listopada br., o którym niżej. 

 Zgodnie z art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (t. j. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 59, z 2020 r. Poz. 322, 374, 567, 1337), Główny 



Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej m. in. zalecenie i wytyczne określające 

sposób postępowania w trakcie realizacji zadań – w przypadku stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub 

choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności 

wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa 

w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nadto 

zgodnie z art. 8a ust. 8 w/w ustawy, osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w ust. 5 pkt 2. 

W stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego z 10 listopada 2020 r. znak: 

GIS.72.2.2020 z dnia 10 listopada 2020 r. wskazano „bezwzględną zasadność” „przesunięcia 

daty wszystkich” m.in. referendów lokalnych „przynajmniej na drugą połowę grudnia”. Do 

dnia dzisiejszego nie zniesiono rygorów uzasadniających jego wydanie, a dalsze realizowanie 

czynności referendalnych, przy niezmienionych okolicznościach uzasadniających aktualność 

stanowiska GIS powodowałoby konieczność spotkań z udziałem więcej niż 5 osób (np. 

członków komisji – pierwsze posiedzenia wyznaczone na 10 grudnia br). Dodatkowo 9 

grudnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne stanowisko (znak 

BI.OI.0111.50.2020), w praktyce o tożsamej rekomendacji, w którym wskazał datę po 

17 stycznia 2021 r.  jako najwcześniejszą dla akcji wyborczych.  

 Biorąc powyższe pod uwagę oraz  kierując się poczuciem odpowiedzialności i troską 

o zdrowie i życie uczestników referendum, członków komisji referendalnych oraz 

mieszkańców Gminy Bełżyce, zasadnym jest zawieszenie terminu głosowania w referendum 

gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Bełżyc przed upływem kadencji, który to termin 

pierwotnie wyznaczony został na dzień 20 grudnia 2020 r. 

 Nowy termin głosowania w referendum wyznaczony zostanie niezwłocznie po ustaniu 

przyczyny zawieszenia głosowania i uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Lublinie I 

/-/ Marcin Piotr Chałupka 
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