
ZARZĄDZENIE 

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających  

do Rady Gminy Niedźwiedź 

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 684 i 1504) w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 7 stycznia 
2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu (nr poz. rej. 9/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź, zmienionym zarządzeniem (nr poz. rej. 
125/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zarządzenia 
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 26 kwietnia 2020 roku.”; 

2) kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Niedźwiedź i wchodzi w życie w dniu 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

  
 

Wojewoda Małopolski 
 
 

Piotr Ćwik 

Id: 3A5962F5-06DD-4D43-9B0B-FB8BFED58BF8. Podpisany Strona 1



Załącznik do zarządzenia (nr poz. rej. 167/20) 

Wojewody Małopolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 
 

KALENDARZ WYBORCZY 
 

Data wykonania 

czynności wyborczych * 

Treść czynności 

do 17 stycznia 2020 r. - opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na 

terenie Gminy Niedźwiedź 

do 3 lutego 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy 

Niedźwiedź o okręgu wyborczym nr 15, jego granicach, numerze i liczbie radnych 

wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji 

Wyborczej w Niedźwiedziu 

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II o utworzeniu komitetu 

wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego 

do 13 lutego 2020 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu II kandydatów do składu 

Gminnej Komisji Wyborczej w Niedźwiedziu 

do 18 lutego 2020 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II Gminnej Komisji 

Wyborczej w Niedźwiedziu 

do 23 lutego 2020 r. 

do godz. 2400 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Niedźwiedziu list kandydatów na radnego 

do 28 lutego 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Niedźwiedź, w formie 

obwieszczenia, informacji Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II o numerze 

i granicach obwodu głosowania nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji 

Wyborczej nr 4 

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu II kandydatów do składu 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 

do 8 marca 2020 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II Obwodowej Komisji 

Wyborczej nr 4 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego 

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Niedźwiedziu numerów dla 

zarejestrowanych list kandydatów na radnego 

- sporządzenie spisu wyborców 

do 14 marca 2020 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Niedźwiedziu 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty 

nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z 

ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list 

do 17 kwietnia 2020 r. - aktualizacja spisu wyborców 

- przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie 

głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania 

korespondencyjnego lub przez pełnomocnika 

do 17 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu II zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki 

na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy 

najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat  

do 17 kwietnia 2020 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do 21 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu II zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 

24 kwietnia 2020 r. 

godz. 2400 

- zakończenie kampanii wyborczej 

25 kwietnia 2020 r. - przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 spisu wyborców 

26 kwietnia 2020 r. 

godz. 700-2100 

- głosowanie 

 

*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo 

dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 386 § 1 i art. 388 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 i 1504) wybory uzupełniające do rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców przeprowadza
się na zasadach i w trybie przepisów kodeksu w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,
z zastrzeżeniem że w przypadku zaskarżenia uchwały rady albo postanowienia komisarza wyborczego
o wygaśnięciu mandatu radnego zostały zaskarżone do sądu administracyjnego, postępowania nie wszczyna się
do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę. Jeżeli w wyniku wyroku
sądu administracyjnego zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zarządza się je
i przeprowadza w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Jednakże w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2 zostały wprowadzone
szczególne rozwiązania mające na celu maksymalne ograniczanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej,
tj. zapobiegnięcie powstaniu źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej, o czym mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568), bowiem zgodnie z art. 68 ust. 1 i 4 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r.
poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946) każdy ma prawo do ochrony zdrowia a władze publiczne są obowiązane do
zwalczania chorób epidemicznych.

11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii.

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322,
374 i 567) Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) ustalił, że
obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z § 5 tego rozporządzenia do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem
przemieszczania się danej osoby w celu: 1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub
pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie
rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych
z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby,
osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym
pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu
towarów i usług z tym związanych; 3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz
przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 4) sprawowania lub uczestniczenia
w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Wojewoda, jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie i organ administracji rządowej,
zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań, niezbędnych do ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Równocześnie, zgodnie z art. 62 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel polski, który
najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat, ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania
Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego.

Zważywszy powyższe, celem umożliwienia obywatelom realizacji przysługującego im czynnego prawa
wyborczego w zaistniałej sytuacji ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, dokonuje
się zmiany daty wyborów, polegającej na przesunięciu terminu głosowania i wyznaczeniu go na 26 kwietnia
2020 r., oraz odpowiedniej zmiany kalendarza wyborczego, dostosowującej do zmienionej daty wyborów
określenie dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym.

Zmiana daty wyborów nie czyni zadość wymogom art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy, dotyczącym terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jednakże mając na względzie
konieczność zabezpieczenia równoczesnej realizacji dwóch konstytucyjnych praw człowieka i obywatela tj.
prawa do ochrony zdrowia określonego w art. 68 ust. 1 Konstytucji RP a zarazem czynnego prawa wyborczego
określonego w art. 62 ust. 1 Konstytucji RP należało uznać, że realizacja norm konstytucyjnych dotyczących
podstawowych praw człowieka i obywatela jest wartością nadrzędną, mającą pierwszeństwo przed normami
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ustawy zwykłej, regulującymi zasady wyznaczania terminu wyborów.

Stosownie do przepisu art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, na mocy którego do
zarządzenia wyborów uzupełniających stosuje się przepisy art. 371, zawierające w § 2 wymóg zasięgnięcia
opinii Państwowej Komisji Wyborczej, zarządzenie zostało zaopiniowane przez Komisarza Wyborczego
w Nowym Sączu II.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich
ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty
normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli
ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia życie może być dzień
ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Zważywszy na to, że zdrowie publiczne jest jedną z najwyższych wartości w Państwie, wejście w życie
zarządzenia w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nie narusza
zasad demokratycznego państwa prawnego i jest uzasadnione ważnym interesem państwa.
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