
 

DWR-778-3/20 

POSTANOWIENIE NR 6/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 

z dnia 4 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia liczebności Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kondratowicach 

 i obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Kondratowice, powołanych w 

celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Kondratowice przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 21 lutego 2021 r. 

 

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t. j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 741) w związku z Postanowieniem nr 5/2021 Komisarza Wyborczego we 

Wrocławiu I z dnia 4 stycznia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 

odwołania Wójta Gminy Kondratowice przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy we 

Wrocławiu I postanawia co następuje:  

 

§ 1. Ustala się skład liczbowy Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kondratowicach 

na 6 osób w tym: 

- 3 osoby zgłoszone przez Wójta Gminy Kondratowice, 

- 3 osoby zgłoszone przez Radę Gminy w Kondratowicach. 

 

§ 2. Ustala się skład liczbowy każdej obwodowej komisji do spraw referendum na terenie  

Gminy Kondratowice na 6 osób w tym: 

- 3 osoby zgłoszone przez Wójta Gminy Kondratowice, 

- 3 osoby zgłoszone przez Radę Gminy w Kondratowicach. 

 

§ 3.1. Termin zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Komisji do spraw Referendum w 

Kondratowicach upływa w dniu 22 stycznia 2021 r. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego postanowienia.  

2. Termin zgłoszenia kandydatów do składu obwodowych komisji do spraw referendum  

na terenie Gminy Kondratowice upływa w dniu 22 stycznia 2021 r. Wzór zgłoszenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.  

 

§4. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu, ul. Podwale 28 w godzinach 

urzędowania tj. od godz. 7.30 do 15.30.  

 

§5.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 

Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

 

/-/ Marcin Sosiński 


