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Temat: Co z wyborami na Prezydenta RP na terenie Gminy Miejskiej Mrągowo? 

„Jednym z podstawowych obowiązków Prezydentów / Burmistrzów / Wójtów jest ochrona zdrowia i życia 

mieszkańców gmin. Taki obowiązek spoczywa na przedstawicielach każdej władzy. Organizowanie 

wyborów – jakichkolwiek – w okresie epidemii wiąże się z realnym zagrożeniem utraty zdrowia i życia 

przez osoby zabezpieczające ich organizację oraz przez wyborców i niekontrolowanym przebiegiem 

epidemii w okresie po wyborach” 

Wobec powyższego żądamy zmiany terminu wyborów Prezydenta RP i oczekujemy, że troska o zdrowie i 

życie obywateli pozostanie potraktowana priorytetowo nie tylko przez władze lokalne.” 

Takie stanowisko w zostało wystosowane w piśmie do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza 

Morawieckiego oraz Przewodniczącego Komisji Wyborczej Pana Sylwestra Marciniaka przez Zarząd 

Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich. Takie lub podobne stanowiska prezentowane są przez szefów 

innych jednostek samorządowych w naszym rejonie. Mamy tu na uwadze stanowiska między innymi: 

Burmistrza Biskupca, Burmistrza Ełku, Burmistrza Miasta i Gminy Ryn oraz wielu innych w całym kraju. 

 

Pan Panie Burmistrzu jako jeden z już nielicznych mazurskich burmistrzów, nie wypowiedział się Pan w 

sprawie możliwości organizacji BEZPIECZNYCH wyborów na Prezydenta RP dla naszych mieszkańców.  

W związku z powyższym prosimy Pana o PILNĄ odpowiedź na następujące pytania: 

1. czy uczestniczył Pan w pracach nad przygotowaniem stanowiska prezentowanego przez Związek 

Gmin Warmińsko-Mazurskich, członkiem którego jest Gmina Miasto Mrągowo, a dotyczącego 

zmiany terminu wyborów na Prezydenta RP, 

2. czy Urząd Miasta Mrągowo jest w stanie w okresie ograniczonego dostępu do urzędów w tym do 

Urzędu Stanu Cywilnego, logistycznie i technicznie zorganizować bezpieczną dla naszych 

mieszkańców procedurę głosowania także w wersji korespondencyjnej, 

3. kiedy i jaką decyzję podejmie Pan w obecnej sytuacji, która dotyczyć będzie organizacji wyborów 

na Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r. 

Liczę na szybką i wyczerpującą odpowiedź ponieważ jest to ważny temat dla mieszkańców naszego miasta. 

Z poważaniem 

Waldemar Cybul 
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