
 

 

POSTANOWIENIE NR 50/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE II 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

o wyznaczeniu daty zawieszonego referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miasta Żagań oraz 

Burmistrza Miasta Żagań przed upływem kadencji 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25, art. 27 i art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum 

lokalnym (Dz. U. z 2019r., poz. 741), w związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 maja 

2021r. znak GIS.72.3.2021, postanawiam, co następuje: 

§ 1. Wyznaczyć na niedzielę 27 czerwca 2021r. datę zawieszonego referendum gminnego w sprawie 

odwołania Rady Miasta Żagań oraz Burmistrza Miasta Żagań przed upływem kadencji. 

§ 2. W załączniku nr 1 do postanowienia nr 121/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 

22 września 2020r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020r., poz. 2219) wymienione daty wykonania czynności 

referendalnej oraz treść czynności referendalnej otrzymują brzmienie: 

do 22 czerwca 2021r. 

- składanie wniosków o dopisanie do spisu uprawnionych do udziału 

w referendum w wybranym przez siebie obwodzie glosowania na 

obszarze Miasta Żagań, 

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru 

głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających  

w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych; 

25 czerwca 2021r. 

o godz. 2400 
- zakończenie kampanii referendalnej, 

26 czerwca 2021r. 
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw 

referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, 

27 czerwca 2021r. 

godz. 700 do 2100 
- przeprowadzenie głosowania 

§ 3. 1. Na karcie do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miasta Żagań przed 

upływem kadencji stanowiącej załącznik nr 2 do postanowienia nr 121/2020 Komisarza Wyborczego  

w Zielonej Górze II z dnia 22 września 2020r. zmienia się datę głosowania na dzień 27 czerwca 2021r., 

pozostałe parametry pozostają niezmienione. 

2. Na karcie do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Żagań przed 

upływem kadencji stanowiącej załącznik nr 3 do postanowienia nr 121/2020 Komisarza Wyborczego  

w Zielonej Górze II z dnia 22 września 2020r. zmienia się datę głosowania na dzień 27 czerwca 2021r., 

pozostałe parametry pozostają niezmienione. 
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§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

miasta. 

 Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II 

Robert Stefan Macholak 
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