
POSTANOWIENIE NR 553/2020 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem 
kadencji 

Na podstawie art. 24a ust. 2, zgodnie z art. 25, art. 27 i art. 53 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 741), art. 28aa ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 oraz uchwałą 
Nr XXVIII/165/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic z powodu nieudzielenia wotum zaufania w 2 
kolejnych latach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 5952) postanawia się, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem 
kadencji, zwane dalej „referendum”. 

§ 2. Wyznaczyć datę referendum na niedzielę dnia 10 stycznia 2021 r. 

§ 3. Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu 
czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza 
Krośniewic przed upływem kadencji, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia. 

§ 4. Karta do głosowania w referendum gminnym, zwana dalej „kartą do głosowania”: 

1. sporządzana jest w formacie A-5, 

2. drukowana jest jednostronnie na papierze offsetowym o gramaturze 80g/m2, koloru białego,  

3. posiada ścięty pod kątem 45o prawy górny róg,  

4. pośrodku karty w górnej jej części umieszcza się drukowanymi literami, drukiem pogrubionym wyrazy 
„KARTA DO GŁOSOWANIA” pod spodem zaś w kolejnych wierszach umieszcza się pismem pogrubionym 
zwykłym napis o treści „w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic zarządzonym 
przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II na dzień 10 stycznia 2021 r.”, 

5. pod ww. napisem poczynając od lewej strony umieszcza się pismem pogrubionym, treść pytania „Czy 
jest Pan/Pani za odwołaniem Pani Katarzyny Erdman z funkcji Burmistrza Krośniewic przed upływem 
kadencji?”; treść napisu sporządza się jednakowym rodzajem, krojem oraz wielkością czcionki, 

6. pod ww. pytaniem, poczynając od lewej strony, umieszcza się kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, 
a obok drukiem pogrubionym wyraz „TAK”, poniżej zaś, również poczynając od lewej strony, kratkę 
przeznaczoną na oddanie głosu, a obok drukiem pogrubionym wyraz „NIE”, wyrazy „TAK” i „NIE” sporządza 
się jednakowym rodzajem, krojem oraz wielkością czcionki, 

7. kratki na oddanie głosu mają wymiary 6 mm na 6 mm mierzone po zewnętrznej krawędzi o grubości linii 
1 pkt, 

8. na karcie w jej dolnej części umieszcza się informację o sposobie głosowania tj. drukowanymi literami 
wyraz „INFORMACJA:”, pod spodem zaś pismem zwykłym następującą treść: „Oddanie ważnego głosu 
następuje przez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Postawienie znaku „X” 
w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.”, 

9. pod informacją o sposobie głosowania, po prawej stronie karty drukuje się w kole o średnicy 35 mm 
odcisk okrągłej pieczęci Komisarza Wyborczego w Łodzi II, zaś po lewej stronie drukuje się w kole o średnicy 
35 mm napis „pieczęć obwodowej komisji do spraw referendum”, 

10. obraz graficzny oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania określa załącznik Nr 2 do 
niniejszego postanowienia. 

§ 5. Nakładka na kartę do głosowania zwana dalej „nakładką na kartę”: 

1. sporządzana jest w formacie A-5, z tym, że u góry oraz z prawego boku nakładki znajdują się zakładki 
podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 30 mm, 
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2. wykonana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, 
znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3, 

3. posiada ścięty pod kątem 45o prawy górny róg, 

4. pośrodku nakładki na kartę, w jej górnej części, umieszczony jest napis w alfabecie Braille´a o treści: 
„Nakładka na kartę do głosowania w referendum gminnym”, 

5. w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania wyrazom „TAK” i „NIE” 
i kratkom przeznaczonym na oddanie głosu umieszczone są wyrazy „TAK” i „NIE” przed nimi wycięte kratki, 
a następnie odpowiednio wyrazy „TAK” i „NIE” zapisane w alfabecie Braille´a, 

6. obraz graficzny oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania określa załącznik 
Nr 3 do niniejszego postanowienia. 

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego oraz rozplakatowaniu w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy Krośniewice. 

 

   

Komisarz Wyborczy w Łodzi 
II 
 
 

Katarzyna Marat 
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Załącznik Nr 1 do postanowienia Nr 553/2020 

Komisarza Wyborczego w Łodzi II 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania 
Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji 

Data wykonania czynności Treść czynności 

do 25 listopada 2020 r. ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz 
podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie 
gminy Krośniewice postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi II o 
przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza 
Krośniewic przed upływem kadencji 

do 11 grudnia 2020 r. podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, 
obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości 
głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika 

 
do 11 grudnia 2020 r. 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II kandydatów na członków 
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Krośniewicach i obwodowych 
komisji do spraw referendum 

do 16 grudnia 2020 r. powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II Miejskiej Komisji do 
spraw Referendum w Krośniewicach 

do 20 grudnia 2020 r. 
(do 21 grudnia 2020 r.)* 

sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach spisu osób 
uprawnionych do udziału w referendum 

do 20 grudnia 2020 r. 
(do 21 grudnia 2020 r.)* 

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II obwodowych komisji 
do spraw referendum 

do 26 grudnia 2020 r. 
(do 28 grudnia 2020 r.)* 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału 
w referendum oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które 
najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 

do 1 stycznia 2021 r. 
(do 4 stycznia 2021 r.)* 

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do 5 stycznia 2021 r. składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w 
referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze 
gminy Krośniewice 

do 5 stycznia 2021 r. zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez osoby uprawnione do udziału w referendum 
podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych 

8 stycznia 2021 r. 
o godz. 24:00 

zakończenie kampanii referendalnej 

9 stycznia 2021 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum 
spisów osób uprawnionych do udziału w referendum 

10 stycznia 2021 r. 
w godz. 7:00-21:00 

przeprowadzenie głosowania 

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) 
w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 741) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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Załącznik Nr 2 do postanowienia Nr 553/2020 

Komisarza Wyborczego w Łodzi II 

z dnia 20 listopada 2020 r. 
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Załącznik Nr 3 do postanowienia Nr 553/2020 

Komisarza Wyborczego w Łodzi II 

z dnia 20 listopada 2020 r. 
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