
POSTANOWIENIE NR  2008/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II 

z dnia 26  listopada 2020 r. 
 

 

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania  
Rady Miejskiej w Karczewie  przed upływem kadencji 

 

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

o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) oraz art. 40a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum 

lokalnym, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 października 2020 r. mieszkańców gminy Karczew o 

przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed 

upływem kadencji i uznaniu za spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym, Komisarz 

Wyborczy w Warszawie II postanawia, co następuje: 

§ 1.  Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie  

przed upływem kadencji. 

§ 2.  Datę referendum wyznaczyć na dzień 17 stycznia 2021 roku. 

§ 3.  Ustalić, że dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych   

z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik  Nr 1 do 

niniejszego postanowienia. 

§ 4.  Ustalić treść i wzór karty do głosowania zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 

postanowienia. 

§ 5.  Określić treść i wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego postanowienia. 

§ 6.  Parametry techniczne karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania 

sporządzonej w alfabecie Braille’a zostaną ustalone w odrębnym Postanowieniu. 

§ 7.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 8.  Postanowienie podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz rozplakatowaniu w formie obwieszczenia na terenie gminy Karczew. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Warszawie II 

 

Kinga Hulak 
         

 



Załącznik  Nr 1 do Postanowienia Nr 2008/2020    
Komisarza Wyborczego w Warszawie  II 

z dnia 26  listopada 2020 r. 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  

 

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania   
Rady Miejskiej w Karczewie  

zarządzonym na dzień 17 stycznia 2021 r. 
 

Termin wykonania 

czynności 
Treść czynności 

do dnia  

18 grudnia 2020 r.  

 

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Karczewa  

oraz zamieszczenie w BIP-ie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 

oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum i o 

lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

do dnia  

18 grudnia 2020 r 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II kandydatów na członków 

Miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum 

do dnia  

23 grudnia 2020 r. 

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II Miejskiej Komisji do spraw 

referendum w Karczewie 

 

do dnia 

27 grudnia 2020 r. 

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie obwodowych komisji do 

spraw referendum w Karczewie 

sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum 

przekazanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II wyborcom w stałych 

obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczonego  

w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o referendum 

do dnia              

2 stycznia 2021 r.  

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy 

nakładki na kartę do głosowania sporządzonej  w alfabecie Braille’a oraz wyborców, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 

do dnia 

8 stycznia 2021 r. 

składanie przez uprawnionych wyborców wniosków o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosowania 

do dnia  

12 stycznia 2021 r. 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców  podlegających w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych  

składanie przez wyborców uprawnionych do udziału w referendum wniosków  

o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,  

dnia  

15 stycznia 2021 r. 

o godz. 24.00 

zakończenie kampanii referendalnej, 

dnia  

16 stycznia 2021 r. 

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu 

wyborców uprawnionych do udziału w referendum, 

dnia 

17 stycznia 2021 r. 
 

głosowanie od godz. 7.00 do godz. 21.00 

 



 
Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr 2008/2020  
Komisarza Wyborczego w Warszawie II 
z dnia 26 listopada  2020 r. 

 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w referendum gminnym w sprawie odwołania  

Rady Miejskiej w Karczewie 

zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II 

na dzień 17 stycznia 2021 r. 

 

Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Karczewie  

przed upływem kadencji ? 

 

           

                               TAK 

  

           

     NIE  

 

 
 INFORMACJA: 

Głosując za odwołaniem, stawia się znak „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK”. 
Głosując przeciwko odwołaniu, stawia się znak „X” w kratce obok odpowiedzi „NIE”. 
Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejsce na 
pieczęć 

obwodowej 
komisji do 

spraw  
referendum 

 

pieczęć 
Komisarza 

Wyborczego w 
Warszawie II 

 
 

 

 

 
 



 
Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr 2008/2020 
Komisarza Wyborczego w Warszawie II 
z dnia  26 listopada  2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK   

 

 

NIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakładka na kartę do głosowania w referendum gminnym 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

powyższa treść drukowana alfabetem Braille’a  

 

 

 

 
 

 




