
UCHWAŁA NR XXI/170/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia apelu o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich w Polsce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz §24 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Głuszyca Rada Miejska 
w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się apel o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich w Polsce. 

2.  Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

W ocenie Rady Miejskiej w Głuszycy wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski nie mogą przebiegać 
w atmosferze strachu i niepewności. Proces organizacji i przeprowadzenia głosowania stwarza wysokie ryzyko 
rozprzestrzeniania się wirusa, zwłaszcza wśród Mieszkańców takich małych społeczności jak Gmina Głuszyca 
i może spowodować falę dodatkowych zachorowań, a niejednokrotnie doprowadzić do śmierci zakażonych. 

 W wielu państwach wybory i referenda zaplanowane w najbliższym czasie są odwoływane lub przekładane 
na późniejsze terminy. Odłożone w czasie zostały już m.in. wybory parlamentarne w Serbii (zaplanowane na 
26 kwietnia 2020 roku), wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii (zaplanowane na pierwszy tydzień maja 
2020 roku) czy wybory w Szwajcarii. 

 Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w czasie epidemii nie pozwala na zagwarantowanie ich 
przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na zapewnienie należytego 
poziomu bezpieczeństwa sanitarnego uprawnionym do głosowania.
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/170/2020 

Rady Miejskiej w Głuszycy  

z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

 

 

 

APEL  

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY  

O PRZESUNIĘCIE TERMINU WYBORÓW PREZYDENCKICH W POLSCE  

 

 

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem  

w Polsce stanu epidemii jako przedstawiciele społeczności lokalnej Gminy Głuszyca  wybrani  

w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, uwzględniając 

wolę Mieszkańców Gminy Głuszyca, wzywamy do przesunięcia terminu wyborów 

prezydenckich w Polsce. Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 sprawiła, że zdrowie 

oraz życie Polek i Polaków są zagrożone. Każdego dnia rośnie liczba osób zarażonych 

CoVID-19, wzrasta również liczba zgonów. Epidemiolodzy podkreślają, że szczytowa faza 

pandemii, której skali nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jest jeszcze przed nami. 

Do chwili obecnej w Polsce i w naszej lokalnej społeczności zostały podjęte szeroko 

zakrojone działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 

a co za tym idzie, wprowadzono szereg obostrzeń dla Mieszkańców, by zminimalizować 

rozmiar epidemii. Jednakże mimo podejmowanych kroków zachorowalność wzrasta  

i rozprzestrzenia się na coraz większych obszarach naszego kraju. Z niepokojem obieramy 

informacje o kolejnych zachorowaniach także wśród mieszkańców naszej Gminy i z troską 

myślimy o przyszłości naszych Mieszkańców, obawiając się  szybkiego rozprzestrzenienia się 

wirusa. 

Organizacja wyborów prezydenckich w Polsce w dniu 10 maja 2020 r. wiązać się 

będzie z narażeniem głosujących oraz członków komisji wyborczych na poważne zagrożenie 

nie tylko zdrowia, lecz także najcenniejszego daru, jakim jest ludzkie życie.  W tak trudnym 

czasie samorządy, zwłaszcza tak małych społeczności jak nasza, nie mają możliwości 

prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia wyborów, na które składa się szereg 

czynności.  Zaangażowanie wielu osób z różnych środowisk przy skompletowaniu komisji 

wyborczych, przeszkoleniu członków komisji oraz przygotowaniu samych punktów 

wyborczych nie pozwala na zagwarantowanie całemu procesowi bezpieczeństwa 

epidemiologicznego. Działania, które będą musiały zostać podjęte celem zorganizowania 

wyborów, z bardzo dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do znacznego wzrostu liczby 

zachorowań spowodowanych tym wirusem, niejednokrotnie doprowadzając do 

dramatycznych sytuacji i śmierci. Poza tym z uczestnictwa w święcie demokracji, jakim 

zawsze dla obywateli są wybory, wykluczona zostanie znaczna liczba wyborców 

uprawnionych do głosowania, nie tylko z uwagi na poddanie izolacji lub kwarantannie, lecz 

także z obawy o życie własne i własnych rodzin. 

Z całą stanowczością sprzeciwiamy się sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia  

i zdrowia naszych obywateli. Jako samorząd nie godzimy się na wymuszanie na nas 

współodpowiedzialności za nieprzewidywalne skutki organizacji wyborów prezydenckich  

w czasie pandemii. 
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Apelujemy o dokładne zapoznanie się z brzmieniem art. 228 Konstytucji RP, który 

wyraźnie mówi o nieprzeprowadzaniu wyborów na Prezydenta RP w czasie stanu 

nadzwyczajnego. Nie podlega żadnym wątpliwościom, że obecna sytuacja w kraju to stan 

klęski żywiołowej. Wprowadzone Rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych 

Ministrów ograniczenia i obostrzenia dotyczące wolności i praw człowieka i obywatela  

(m.in.: ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności, zakaz zgromadzeń, zakaz 

określonego sposobu przemieszczania się) stanowią narzędzia, które stosować można tylko  

w przypadku wystąpienia jednego ze stanów nadzwyczajnych. 

Mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie Mieszkańców Gminy Głuszyca,  

z całą mocą wzywamy do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce.  
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