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Protokół z posiedzenia komisji
Statutowo- Regulaminowej

z dnia 23 lutego 2018 r.
=========================================================================
Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku ze skierowanymi do 
komisji uchwałami.
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Patryk Trybulec.
Porządek obrad:
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
Czas trwania posiedzenia: 0:30 (od 14:00 do  14:30)
Frekwencja Radnych:
1. Patryk Trybulec
2. Marian Kita
3. Andrzej Mentel

Nieobecni:
1. Dominik Penar
2. Kamil Kowalik 
3. Wojciech Maćkowski

Pozostałe osoby:
1. Burmistrz Zbigniew Szaleniec

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:
Projekt nr 18 w sprawie podziału miasta Czeladź na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Czeladź- 
opinia pozytywna 

Przebieg Obrad:

P. Trybulec- Otwieram posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej , przedmiotem dzisiejszej komisji  jest
zaopiniowanie materiałów sesyjnych, chodzi o projekt nr 18 w sprawie podziału miasta Czeladź na okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Miasta Czeladź. Witam pana Burmistrza Zbigniewa Szaleńca i poprosiłbym o
wprowadzenie do projektu uchwały.

Burmistrz  Zbigniew  Szaleniec  -  Szanowni  Państwo  zmieniły  się  zapisy  kodeksu  wyborczego,  które
przywracają w gminach powyżej 20.000 mieszkańców wybory proporcjonalne, w związku z tym  musimy
utworzyć okręgi wyborcze, które spełnią te warunki, które są zapisane w kodeksie muszą liczyć  od 5 do 8
mandatów. Mamy dwie możliwości jakie są dopuszczalne, aby spełnić ten warunek aby mandatów było od 5
do 8. Pierwsza możliwość podzielimy miasto na 3 okręgi po 7 mandatów, ale jeszcze jest drugi wariant na 4
okręgi z czego 3 okręgi po 5 mandatów i jeden okręg z 6 mandatami. Z analizy, którą przeprowadziliśmy ten
drugi  wariant  podziału  na  4  okręgi  jest  bardzo  skomplikowany,  aby  dobrze  rozłożyć  reprezentację
mieszkańców  na  poszczególne  okręgi  i  choćby  z  tego  względu  odstąpiliśmy  od  propozycji  składania
Państwu wniosku i  chcielibyśmy zarekomendować wniosek, który proponuje podział  miasta  na 3 okręgi
wyborcze każdy po 7 mandatów, które z przeszłości mają doświadczenie, gmina kiedyś była tak podzielona.
Zrobiliśmy małą korektę odnośnie tego co było w ostatnich wyborach proporcjonalnych, były 3 okręgi z czego
jeden 6, jeden 7, trzeci 8 mandatowy, postanowiliśmy tu korektę zrobić i Rynek i stare miasto  przywrócić do
okręgu  nr  2  i  do  okręgu  nr  3,  które  obejmuje   nowe  miasto,  w  tym  układzie  ta  proporcjonalność  jest
najlepsza. Przy tym podziale okręg nr 1 miałyby 10542 mieszkańców, okręg nr 2 9536 mieszkańców, okręg
nr  3  10768  mieszkańców,  mniej  więcej  dobrze  rozłożone  ale  przede  wszystkim  geograficznie  też  jest
dobrze,aby nie tworzyć jakiś enklaw i nie tworzyć kłopotu z dojściem do obwodów wyborczych. Chcielibyśmy
zarekomendować przyjęcie takiej propozycji bo wobec przepisów to rada gminy jeszcze przyjmuje uchwałą
podział miasta na okręgi przy czym jest wymóg aby wysłać do akceptacji Komisarza Wyborczego projekt.
Wysłaliśmy  do akceptacji projekt 3 okręgowy, opinia jest pozytywna. 

P.Trybulec- Myślę, że Rynek to jest rozsądne rozwiązanie, czy są pytania?

M. Kita- chciałem poprzeć pana Burmistrza, jest to niekolidujące praktycznie z niczym nawet z kandydatami
na radnych, ta metoda to tak jak z demokracją, wracając do rynku to po prostu trzeba powiedzieć uczciwie w
pewnym momencie  grupa sldowska na pisakach potrafiła  doprowadzić  do tego,  że uzyskali  przewagę i



wprowadzili 8 mandatów, rynek wyszedł na piaskach, osobiście uważam nic nie należy kombinować bo jest
dobrze a jak się to potoczy trudno powiedzieć

A.Mentel- zmiana ordynacji wywołuje zamieszanie z punktu widzenia głosowania, okręgi były 1 mandatowe,
z  jednego okręgu  mieszkańcy  szli  do  jednego lokalu  wyborczego jeżeli  chodzi  o  głosowanie,  chciałem
zapytać o ilość lokali wyborczych, ile będzie obwodowych komisji?

Burmistrz Zbigniew Szaleniec  - postanowiliśmy zachować te komisje, które były w poprzedniej kadencji,
są tylko pewne zapisy, że w jednym pomieszczeniu nie mogą mieścić się 2 komisje prawdopodobnie zostaną
te które były, pani Imańska się tym zajmuje 

A.Mentel- to jest ważne z punktu widzenia mieszkańca, żeby on miał to co do tej pory. W szkole nr 7 były 2
komisje

Burmistrz Zbigniew Szaleniec  - tak ale będą w 2 osobnych pomieszczeniach zgodnie z przepisami 

M. Kita-  obwieszczenia  powinny znaleźć  się  na poszczególnych   klatkach gdzie  ludzie  maja głosować,
dużymi literami  i również poszczególne domy jednorodzinne, nic się nie stanie jak każdy dostanie kartkę
gdzie mają glosować. Część społeczeństwa np. rozmawia idziemy a na kogo będziemy głosować, ale to jest
część ale  jest tez część społeczeństwa, która nie głosowała . Każda klatka , dom jednorodzinny powinni
wiedzieć gdzie maja głosować. Te szczegóły są również ważne.

Burmistrz Zbigniew  Szaleniec  -  popieram jest  to  w  interesie  rady,  zrobię  wszystko  aby  każdy  taką
informację  otrzymał 

P.Trybulec- Przystępujemy do głosowania projektu nr 18.

Projekt nr 18 w sprawie podziału miasta Czeladź na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Czeladź
Głosowanie:
Za:3
Przeciw:0
Wstrzymujących się:0
Liczba członków w komisji: 6
Liczba członków komisji podczas głosowania:3

P. Trybulec- zamykam posiedzenie komisji Statutowo-Regulaminowej.

Przewodniczący
Komisji Statutowo-Regulaminowej

Patryk Trybulec

Data napisania protokołu :26.02.2018
Data podpisania protokołu : …………….
Data przekazania protokołu do BIP : …...........


