
POSTANOWIENIE NR 47/2021 
KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

o podjęciu zawieszonego postanowieniem nr 9/2021 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 
14 stycznia 2021 r. głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Kondratowice przed upływem kadencji zarządzonego postanowieniem nr 5/2021 Komisarza Wyborczego 
we Wrocławiu I z dnia 4 stycznia  2021r. o  przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 

odwołania Wójta Gminy Kondratowice przed upływem kadencji 

Na podstawie art. 24a ust 2, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym  (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I postanawia, co następuje: 

§ 1. Podjąć zawieszone Postanowieniem Nr 9/2021 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 
14 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 2021 r. poz. 231) głosowanie w referendum 
gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Kondratowice przed upływem kadencji, zarządzone 
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 (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 2021 r. poz. 30). 

§ 2. Wyznaczyć datę głosowania w referendum, o którym mowa w §1, na niedzielę dnia 18 lipca 
2021 roku.  

§ 3. W załączniku nr 1 do Postanowienia 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 (wzór karty do głosowania) 

w miejsce słów: 

„w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Kondratowice zarządzonym przez 
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I na dzień 21 lutego 2021 r.”, 

wpisuje się: 

„w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Kondratowice zarządzonym przez 
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I na dzień 18 lipca 2021 r.”. 

§ 4. Treść załącznika nr 3 do Postanowienia nr 5/2021 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 
4 stycznia  2021r. o  przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kondratowice 
przed upływem kadencji (kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego) 
otrzymuje brzmienie wyrażone w załączniku do niniejszego Postanowienia. 

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie Gminy Kondratowice. 
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Kalendarz czynności  

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania  

Wójta Gminy Kondratowice 

 

 

Data wykonania czynności 

referendalnej 
Treść czynności 

do 18 czerwca 2021 r. 

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, 

obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw 

referendum, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika; 

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu I kandydatów 

na członków Gminnej Komisji do spraw Referendum w 

Kondratowicach i obwodowych komisji do spraw referendum; 

do 23 czerwca 2021 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Gminnej 

Komisji do spraw Referendum w Kondratowicach; 

do 27 czerwca 2021 r. (do 

28 czerwca 2021 r.)  

- sporządzenie w Urzędzie Gminy Kondratowice spisu osób 

uprawnionych do udziału w referendum; 

- powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I 

obwodowych komisji do spraw referendum; 

- przekazanie osobom uprawionym do udziału w referendum 

informacji o terminie referendum, godzinach i sposobie głosowania 

oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania 

korespondencyjnego lub przez pełnomocnika; 

do 3 lipca 2021 r. (do 5 

lipca 2021 r.) 

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu I zamiaru 

głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 

oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat w 

tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w 

alfabecie Braille`a; 

do 9 lipca 2021 r. 
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania; 

do 13 lipca 2021 r. 

- składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do 

udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie 

głosowania na obszarze Gminy Kondratowice; 

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu I zamiaru 

głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w 

dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych; 

16 lipca 2021 r. o godz. 

24:00 
- zakończenie kampanii referendalnej 

17 lipca 2021 r. 
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw 

referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum 

18 lipca 2021 r. w godz. 

7:00-21:00  
- przeprowadzenie głosowania 

* UWAGA: Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu referendalnym przypada na 

sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 § 2 

Kodeksu wyborczego). 

Załącznik do postanowienia Nr 47/2021

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I

z dnia 10 czerwca 2021 r.
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