
POSTANOWIENIE 47/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 

przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem nr 41/2021 Komisarza Wyborczego 

w Koszalinie I z dnia 8 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 

odwołania Mariusza Jaroniewskiego ze stanowiska Wójta Gminy Będzino 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 opinią Głównego Inspektora Sanitarnego znak 
BI.070.11.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., Komisarz Wyborczy w Koszalinie I postanawia, co 
następuje: 

§ 1. W związku z niekorzystną i dynamicznie zmienną sytuacją epidemiologiczną związaną 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zawieszam termin 
przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem 
kadencji ustalony Postanowieniem nr 41/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. oraz kalendarz czynności 
stanowiący załącznik nr 1 do ww. Postanowienia. 

§ 2. Datę głosowania w referendum gminnym, wraz z nowym kalendarzem czynności, w sprawie 
odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji zostanie wyznaczona odrębnym 
postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie I. 

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Będzino. 

 

   

Komisarz Wyborczy 
w Koszalinie I 

 
 

Marek Mazur 

Uzasadnienie  
Postanowieniem nr 41/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Koszalinie I zarządził 
przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Mariusza Jaroniewskiego Wójta Gminy 
Będzino przed upływem kadencji. Datę głosowania wyznaczono na niedzielę 23 maja 2021 r. Po dacie 
wydania tego postanowienia, została wydana opinia Głównego Inspektora Sanitarnego (znak pisma 
BI.070.11.2021 z dnia  22 kwietnia 2021 r.) o niekorzystnej i dynamicznie zmiennej sytuacji 
epidemiologicznej w Rzeczypospolitej Polsce. Przeprowadzenie referendum, w związku 
z koniecznością przemieszczania się wyborców jak 
i ich styczności w lokalach wyborczych, stwarzało ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 
wśród mieszkańców Gminy Będzino. W tej sytuacji, kierując się poczuciem odpowiedzialności 
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i troską o zdrowie i życie uczestników referendum, Komisarz Wyborczy 
w Koszalinie I zawiesza termin głosowania w w/w referendum.
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