
OBWIESZCZENIE
Komisarza  Wyborczego  w Zamościu  I

z dnia  7 grudnia  2020  r.

POST  ANOWIENIE  NR  156/2020

KOMISARZA  WYBORCZEGO  W  ZAMOŚCIU  I

z dnia  7 grudnia  2020  r.

o zawieszeniu  głosowania  w referendum  gminnym  w sprawie  odwołania  Wójta  Gminy  Werbkowice  przed  upływem  kadencji,

zarządzonego  postanowieniem  Nr  142/2020  Komisarza  Wyborczego  w Zamościu  I z dnia  23 października  2020  r.

o przeprowadzeniu  referendum  gminnego

w sprawie  odwołania  Wójta  Gminy  Werbkowice  przed  upływem  kadencji.

Na podstawie  art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy  z dnia  15 września  2000  r. o referendurn  lokalnym  (Dz.  U. z 2019  r. poz.  741),

w związku  z opirńą  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  z dnia  lO listopada  2020  r. postanawiarn,  co następuje:

S, 1. W związku  z zagroźeniem sanitarno-epidemiologicznym  na terenie  powiatu  hrubieszowskiego  spowodowanym  dynamicznie  rosnącymi

przypadkami  zakażeń na SARS-CoV-2,  zawieszam  głosowanie  w referendum  gminnym  w sprawie  odwołania  Wójta  Gminy  Werbkowice  przed

upływem kadencji, którego termin wyznaczony  został postanowieniem  Nr  142/2020  Komisarza  Wyborczego  w  Zarnościu  I z dnia

23 października  2020 r. o przeprowadzeniu  referendum  gminnego  w sprawie  odwołania  Wójta  Gminy  Werbkowice  przed  upływem  kadencji

(Dz.  Urz.  Woj.  Lubelskiego  z 2020  r. poz.  5156)  na dzień  13 gnidnia  2020  r.

Fg 2. Data głosowania  w referendum  gminnym  w sprawie  odwołania  Wójta  Gminy  Werbkowice  przed  upływem  kadencji  wyznaczona  zostanie

odrębnym  postanowieniem  Komisarza  Wyborczego  w Zamościu  I.

Fg 3. Postanowienie  wchodzi  w życie z dniem podpisania  ipodlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego  oraz  podaniu

do publicznej  wiadomości  w sposób  zwyczajowo  przyjęty  na terenie  Gminy  Werbkowice.

Uzasadnienie

Postanowieniem  Nr 142/2020 Komisarza  Wyborczego  w Zamościu  I z dnia  23 października  2020  r. o przeprowadzeniu  referendum

gminnego  w sprawie odwołania  Wójta  Gminy  Werbkowice  przed  upływem  kadencji  zarządzone  zostało  przeprowadzenie  referendum  gminnego

w sprawie odwołania  Wójta Gminy  Werbkowice,  wyznaczając  jego  datę na dzień  13 gnudnia  2020  r. Po wydaniu  wskazanego  wyżej

postanowienia  nastąpiła  istotna  zmiana  sytuacji  sanitarno-epidemiologicznej  na obszarze  kraju,  w tym  na terenie  gminy  Werbkowice.

Jednocześnie Główny  Inspektor  Sanitarny  pismem  znak:  GIS.72.2.2020  z dnia  10 listopada  2020  r. wydał  opinię,  w której  wskazał,

iź bezwzględnie  zasadne jest przesunięcie  daty  wszystkich  planowanych  przedterminowych  wyborów,  wyborów  uzupełniających,  a także

referendów  lokalnych.

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 2020r.

Poz. 322, 374, 567, 1337) , Główny  Inspektor  Sanitarny  lub  działający  z jego  upoważnienia  inny  organ  Państwowej  Inspekcji  Sanitarriej  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. 8 a ust. 8 w/w  ustawy,  osoby  przebywające  na terytońum  Rzeczypospolitej  Polskiej  są  obowiązane  do stosowania  się

do zaleceń i wytycznych  organów  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,  o których  mowa  w ust. 5 pkt  2. Takie  też zalecenie  (negatywne)  co do

przeprowadzenia  wyborów  (oraz  referendów)  zostało  wydane  w przedmiocie  wyborów  zarządzonych  na pierwszą  połowę  gnudnia  2020  r.

Biorąc  pod uwagę  przedstawioną  powyżej  sytuację  oraz opinię  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  oraz  kierując  się  poczuciem

odpowiedzialności  i troską  o zdrowie  i życie  uczestników  referendum,  członków  komisji  referendalnych  oraz  mieszkańców  gminy  Werbkowice,

zasadnym  jest  zawieszenie  terminu  głosowania  w referendum  gminnym  w sprawie  odwołania  Wójta  Gminy  Werbkowice  przed  upływem

kadencji,  który  to termin  pierwotnie  wyznaczony  został  na dzień  13 gmdnia  2020  r.

Nowy  termin  głosowania  w referendum  wyznaczony  zostanie  przez  Komisarza  Wyborczego  w Zamościu  I niezwłocznie  po  ustaniu

przyczyny  zawieszenia  głosowania  i uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Głównego  Inspektora  Sanitaniego.

Komisarz rczy
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Piotr  Jan  Szafrańsłci


