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Katowice, dnia 18 marca 2015 r.

Szanowna Pani
KRYSTYNA SIEJNA
Przewodnicząca
Rady Miasta Katowice

W załączeniu przekazuję do stosownego wykorzystania Informację Miejskiej Komisji

Wyborczej Jednostek Pomocniczycb w Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczyck

przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r. oraz w zakresie wyborów planowanych do

przeprowadzenia w b.r.

Z poważaniem

Przewodn iczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Jednostek Pomocniczych w Katowicach
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Marek Chmielinski



Informacja
Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach

o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych
przeprowadzonych w dniu l marca 2015 r. oraz w zakresie wyborów

planowanych do przeprowadzenia w b.r.

Rada Miasta Katowice uchwałami nr LVI1l315-1316114 z dnia 29 października 2014 r.
zarządziła przeprowadzenie wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12
Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała i nr 17 Giszowiec, wyznaczając ten dzień na 1 marca 2015 r.

Stosownie do przepisu § 18 ust. 1 Statutów ww. Jednostek Pomocniczych, Prezydent Miasta
Katowice zarządzeniem nr 20/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. powołał Miejską Komisję Wyborczą
Jednostek Pomocniczych w Katowicach, która nadzoruje procedury wyborcze na terenie miasta.

Na posiedzeniach w dniach 12 grudnia 2014 r. i 9 lutego 2015 r. Miejska Komisja Wyborcza
Jednostek Pomocniczych w Katowicach utworzyła okręgi wyborcze do ww. RlP, dokonała wyboru
okręgowych komisji wyborczych, ustaliła siedziby tych komisji oraz określiła wzory formularzy do
stosowania przez komisje wyborcze.

W dniu 7 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyły się posiedzenia okręgowych
komisji wyborczych, podczas których m.in. dokonano podziału okręgów na obwody do głosowania.
Na spotkaniu dokonano również szkolenia tych komisji.

Zgodnie z § 24 ust. 1 ww. Statutów Jednostek Pomocniczych, Prezydent Miasta Katowice
komunikatami z dnia 8 stycznia 2015 r. poinformował mieszkańców Katowic o terminie i miejscu
składania kandydatur na radnych ww. RJP, kandydatur na członków obwodowych komisji
wyborczych, a także poinformował o zasadach wyborów i trybie głosowania.

W dniach od 20 do 30 stycznia 2015 r. odbyły się dyżury okręgowych komisji wyborczych,
podczas których przyjmowano kandydatury na radnych RlP i członków obwodowych komisji
wyborczych. Do wszystkich komisji okręgowych wpłynęła odpowiednia liczba kandydatów na
Radnych RlP umożliwiająca przeprowadzenie wyborów - zgodnie z przepisem § 23 ust. 8 Statutów
JP zgłosiła się więc liczba kandydatów co najmniej o 50% większa od liczby mandatów. Ogółem do
7 Rad zgłosiło się 161 kandydatów na 60 mandatów możliwych do obsadzenia (po 15 mandatów w
każdej z ww. czterech RJP) - czyli 2,63 kandydata na 1 miejsce.

W ostatnim dniu dyżurów komisji okręgowych (30 stycznia 2015 r.) podano do publicznej
wiadomości nazwiska kandydatów na radnych.

Obwieszczeniami z dnia 4 i 5 lutego 2015 r. rozpropagowanymi na terenie ww. jednostek
pomocniczych okręgowe komisje wyborcze zaznajomiły katowiczan z kandydatami na radnych, a
także z zasadami i trybem wyborów.

W dniu 23 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta Katowice zostało przeprowadzone szkolenie
dla obwodowych komisji wyborczych. Na posiedzeniu tym komisje obwodowe ukonstytuowały się.

W dniu 1 marca 2015 r. w godz. od 7:00 do 19:00 w 14 lokalach wyborczych
zlokalizowanych na terenie JP odbyły się wybory do ww. RlP. Ogólna frekwencja wyborcza na
terenie miasta wyniosła 10,30 %, a poszczególnych RlP kształtowała się następująco: RJP nr 7
Załęże 10,32 %, RJP nr 12 Koszutka 9,60 %, RJP nr 14 Dąbrówka Mała 12,37 %, i RlP nr 17
Giszowiec 10,13 %.

W statutowym terminie do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w
Katowicach nie wpłynęły protesty przeciwko ważności wyborów, w związku z czym Komisja na
posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r. podjęła uchwałę nr 6/2015 w sprawie stwierdzenia ważności
wyborów do ww. RJP.

I sesje ww. RJP nr - podczas których dojdzie do ukonstytuowania się organów JP - zwoła
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Przewodnicząca Rady Miasta Katowice w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów
na terenie Jednostek (§ 27 ust. 6 Statutów ww. JP).

Ponadto należy stwierdzić, iż w chwili obecnej w Urzędzie Miasta Katowice trwają
procedury, w efekcie których docelowo dojdzie w b.r. do wyborów do Rad Jednostek
Pomocniczych: nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle
Tysiąclecia i nr 10 Dąb. W b.r. planowane są również wybory na kolejną kadencję Rady Jednostki
Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec (kadencja wygasa w dniu 27 listopada 2015 r.). W
efekcie tych wszystkich wyborów na terenie miasta funkcjonować więc będzie łącznie 19 Rad
Jednostek Pomocniczych - na ogólną liczbę 22 możliwych do utworzenia. Do powołania zostaną
jedynie Jednostki Pomocnicze: nr 1 Śródmieście, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec i nr 5
Brynów-część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka.

Serdecznie dziękuję członkom Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w
Katowicach, jak również członkom okręgowych i obwodowych komisji wyborczych za
przeprowadzenie wyborów do czterech Rad Jednostek Pomocniczych w mieście. Gratuluję również
nowo wybranym Radnym Rad Jednostek Pomocniczych kadencji 2015-2019.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Jednostek Pomocniczych w Katowicach
flCl~ Ohmie/hJi.skJI

Marek Chmieliński

Katowice, dnia 18 marca 2015 I.
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