
 
 

POSTANOWIENIE NR 3/2022 
KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

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

Na podstawie art. 24, art. 24a ust.2, art. 24b, art. 25, art. 27 oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) w związku z uchwałą Nr XLL/388/2021 Rady 
Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie 
odwołania Burmistrza Danuty Karaśkiewicz przed upływem kadencji na wniosek ustawowej wymaganej grupy 
radnych oraz złożonego w dniu 31 stycznia 2022 r. przez pełnomocnika Inicjatora referendum wniosku 
mieszkańców gminy Miastko o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza 
Miastka przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w Słupsku II postanawia, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miastka przed upływem kadencji. 

§ 2. Datę referendum wyznaczyć na niedzielę 3 kwietnia 2022 roku.  

§ 3. Określić dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem 
referendum, w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia. 

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

§ 5. Ustalić treść 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 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 Pomorskiego oraz 
rozplakatowaniu w formie obwieszczenia na terenie Gminy Miastko. 

   

Komisarz Wyborczy 
w Słupsku II 

 
 

Justyna Celińska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 lutego 2022 r.

Poz. 550



Załącznik Nr 1 do postanowienia Nr 3/2022 

Komisarza Wyborczego w Słupsku II 

z dnia 10 lutego 2022 r.   

  

KALENDARZ CZYNNOŚCI 
związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miastka 

Data wykonania 
czynności  

Treść czynności 

 
do dnia 27 lutego 2022 r. 

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib 
i numerów 

 
do dnia 4 marca 2022 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 
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku II kandydatów na członków 
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Miastku 
i obwodowych komisji do spraw referendum 

do dnia 9 marca 2022 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku II Miejskiej Komisji do 
spraw Referendum w Miastku 

 
do dnia 13 marca 2022 r. 

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku II obwodowych komisji do 
spraw referendum  
-  sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Miastku spisu osób uprawnionych do 
udziału w referendum 

 
do dnia 19 marca 2022 r. 

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku II  zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 

do  dnia 25 marca 2022 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
 
do dnia 29 marca 2022 r. 

- składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału 
w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze 
Gminy Miastko 
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku II zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 

w dniu 1 kwietnia 2022 r. 
o godz. 24⁰⁰ 

- zakończenie kampanii referendalnej 

w dniu 2 kwietnia 2022 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum 
spisów osób uprawnionych do udziału  w referendum 

w dniu 3 kwietnia 2022 r. 
godz.7⁰⁰-21⁰⁰ 

- głosowanie w referendum 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 550



Załącznik Nr 2 do postanowienia Nr 3/2022 

Komisarza Wyborczego w Słupsku II 

z dnia 10 lutego 2022 r. 
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Załącznik Nr 3 do postanowienia Nr 3/2022 

Komisarza Wyborczego w Słupsku II 

z dnia 10 lutego 2022 r.   
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