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Informacja nt. zakresu zada ń realizowanych przez Biuro Rady Miasta Katowice
przy organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów
do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Katowice
(na przykładzie wyborów w 2015 r.)

Do zakresu zada ń powierzonych Biuru Rady Miasta Katowice przez Prezydenta
Miasta Katowice (zarz ądzenie wewn ętrzne nr 424/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. z późn.
zm.) należy współdziałanie wraz z radnymi i Radami Jednostek Pomocniczych w
organizowaniu wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Katowice.
Wszelkie czynno ści okołowyborcze rozpoczynaj ą się niezwłocznie po
wyznaczeniu terminu wyborów przez Rad ę Miasta Katowice (data ta przypada na co
najmniej 60 dni od dnia podj ęcia uchwa ły). Wtedy to też odpowiednie dzia łania mo że
podj ąć Miejska Komisja Wyborcza, do której - na podstawie przepisu § 19 pkt 1 Statutu
Jednostek Pomocniczych - nale ży organizowanie wyborów do RIP.
Biuro Rady Miasta zajmuje si ę m.in. obsługą techniczn ą posiedze ń Miejskiej
Komisji Wyborczej (zwo ływanie, protoko łowanie, sporz ądzanie projektów uchwa ł i
wzorów formularzy, w tym kart do g łosowania, czy te ż projektów sprawozda ń
przedkładanych przez Przewodniczącego tej Komisji na sesji Rady Miasta Katowice).
Biuro koordynuje czynno ści wynikaj ące z harmonogramu wyborczego każdorazowo po podj ęciu przez Rad ę Miasta Katowice uchwały w sprawie wyznaczenia
terminu wyborów taki harmonogram jest opracowywany na potrzeby Miejskiej Komisji
Wyborczej .
Po powo łaniu przez Miejsk ą Komisj ę Wyborcz ą komisji okręgowych, a przez
okręgowe obwodowych komisji wyborczych Biuro Rady Miasta szkoli równie ż członków
tych komisji (co wymaga wystosowania wcze śniejszego pisemnego zaproszenia). W 2015
r. przeszkolono łącznie 82 członków komisji okręgowych i 237 członków komisji
obwodowych.
Rzeczona komórka organizacyjna UMK dostarcza równie ż komisjom niezb ędne
materia ły i formularze, a po zako ń czonych wyborach odbiera je z siedzib komisji
okręgowych i przewozi do UMK siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej.
W dniu wyborów pracownicy Biura Rady Miasta Katowice pełnią dyżury w UMK,
podczas których udzielaj ą telefonicznych wyja ś nie ń komisjom wyborczym w kwestiach
związanych z przebiegiem głosowania.
Z budżetu Biura Rady Miasta Katowice opłacane są diety dla członków komisji
okręgowych i obwodowych (w wysoko ści ustalanej przez Rad ę Miasta Katowice), a tak że
wydatki na wynajem lokali, ich doposa żenie i wydatki telekomunikacyjne. W 2015 r. na
diety dla członków komisji wydano łącznie 38.210 złotych, a na pozosta łe ww. wydatki
5.520 złotych.
Rzeczona komórka wspó łzaanga żowana jest równie ż w akcj ę promocyjną
wyborów. Stosowne informacje zamieszczane są na stronie internetowej Urz ędu,
Biuletynu Informacji Publicznej UMK i Facebooku. Ka żdorazowo informacje publikowane
są w prasie: Nasze Katowice i Dziennik Zachodni. BRM zwraca si ę równie ż do ksi ęży
proboszczów parafii po łożonych na terenie JP z pro śbą o odczytywanie ogłosze ń podczas
niedzielnych mszy świ ętych (z regu ły takie odczytywanie trwa od 7-8 niedziel)
zamieszczanie informacji na tablicy ogłosze ń, czy w gazetkach parafialnych. Ponadto
komunikaty i obwieszczenia rozprowadzane s ą w zasobach administrowanych przez
KZGM, Spółdzielnie Mieszkaniowe i Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych (BRM przekazuje
materiały z pro śbą o umieszczenie na klatkach schodowych lub w widocznych miejscach).
Obwieszczenia i komunikaty w liczbie kilkudziesi ęciu sztuk rozmieszcza na terenie JP
stra ż miejska (dzielnicowe tablice informacyjne i s łupy ogłosze ń). O włączenie w akcje
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promocyjn ą proszone są równie ż biblioteki i domy kultury zlokalizowane na terenie JP, a
także inicjatorzy powo łania JP, byli radni RJP, cz łonkowie komisji okr ęgowej. Ponadto w
2015 r. w wyborach w dniu 29 listopada 2015 r. dostarczono na teren JP ponad 10 000
ulotek i ponad 1000 plakatów informacyjnych.
Przechodz ąc szczegó łowo do wyborów, które mia ły miejsce 1 marca 2015 r.
stwierdzi ć nale ży, iż Rada Miasta Katowice uchwa łami nr LVI/1315-1316/14 z dnia 29
października 2014 r. zarz ą dzi ła przeprowadzenie wyborów do Rad Jednostek
Pomocniczych: nr 7 Za łęże, nr 12 Koszutka, nr 14 D ą brówka Ma ła i nr 17 Giszowiec,
wyznaczaj ąc ten dzie ń na 1 marca 2015 r.
Na posiedzeniach w dniach 12 grudnia 2014 r. i 9 lutego 2015 r. Miejska Komisja
Wyborcza Jednostek Pomocniczych w Katowicach utworzy ła okr ęgi wyborcze do ww.
RJP, dokonała wyboru okręgowych komisji wyborczych, ustali ła siedziby tych komisji
oraz okre śliła wzory formularzy do stosowania przez komisje wyborcze.
W dniu 7 stycznia 2015 r. w Urz ędzie Miasta Katowice odby ły si ę posiedzenia
okręgowych komisji wyborczych, podczas których m.in. dokonano podzia łu okręgów na
obwody do głosowania. Na spotkaniu dokonano równie ż szkolenia tych komisji.
Zgodnie z § 24 ust. 1 ww. Statutów Jednostek Pomocniczych, Prezydent Miasta
Katowice komunikatami z dnia 8 stycznia 2015 r. poinformowa ł mieszka ń ców Katowic o
terminie i miejscu składania kandydatur na radnych ww. RJP, kandydatur na cz łonków
obwodowych komisji wyborczych, a tak że poinformowa ł o zasadach wyborów i trybie
głosowania.
Komunikaty Prezydenta przekazano m.in. proboszczom pi ęciu parafii
rzymskokatolickich dzia łaj ących na terenie ww. Jednostek Pomocniczych oraz trzech
spółdzielni mieszkaniowych (Katowicka Spó łdzielnia Mieszkaniowa, Spó łdzielnie
Mieszkaniowa „Górnik" oraz Hutniczo-Górnicza Spó łdzielnia Mieszkaniowa).
W szczegó łach wygl ąda to nast ę puj ąco:
• w parafiach rzymskokatolickich na terenie wskazanych jednostek
pomocniczych. Do ksi ęży proboszczów trafi ła pro ś ba o odczytanie na
niedzielnych nabo że ń stwach przes łanych informacji w styczniu 2015 r. oraz
dodatkowo o wywieszenie ich na przyko ścielnych tablicach ogłosze ń .
• do spółdzielni mieszkaniowych dzia łaj ących na terenie wskazanych
jednostek pomocniczych (Katowicka Spó łdzielnia Mieszkaniowa,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik, Hutniczo - Górnicza Spó łdzielnia
Mieszkaniowa).
Spółdzielniom przekazano po 30 komunikatów o wyborach (do Spó łdzielni
Mieszkaniowej Górnik trafi ło natomiast 60 egzemplarzy) z pro śbą o ich
rozpropagowanie w śród mieszka ńców.
• do Komunalnego Zak ładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
KZGM zosta ł poproszony o rozpropagowanie w nieruchomo ściach
zarz ądzanych i administrowanych przez siebie, le żą cych na terenie
wskazanych jednostek pomocniczych, komunikatów o wyborach w liczbie
30 sztuk na ka żdą Jednostkę Pomocnicz ą.
• na dzielnicowych tablicach og łosze ń lub słupach ogłoszeniowych.
Po 30 komunikatów na ka żd ą JP przekazano Stra ży Miejskiej w Katowicach
z pro ś bą o rozmieszczenie ich w widocznych miejscach na terenie
wskazanych jednostek pomocniczych.
• do miejskich instytucji kultury.
Komunikaty zosta ły przekazane do miejskich domów kultury oraz filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z pro śbą o rozmieszczenie ich
w widocznych miejscach na terenie instytucji.
• w postaci ogłoszenia prasowego
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Komunikaty dot. wyborów do 4 RJP ukazały si ę w „Dzienniku Zachodnim"
w dniu 15 stycznia 2015 r.
W dniach od 20 do 30 stycznia 2015 r. odbyły si ę dyżury okręgowych komisji
wyborczych, podczas których przyjmowano kandydatury na radnych RJP i cz łonków
obwodowych komisji wyborczych. Do wszystkich komisji okr ęgowych wp łynęła
odpowiednia liczba kandydatów na Radnych RJP umo żliwiaj ąca przeprowadzenie
wyborów - zgodnie z przepisem § 23 ust. 8 Statutów JP zgłosiła si ę wi ęc liczba
kandydatów co najmniej o 50% wi ększa od liczby mandatów. Ogółem do 7 Rad zgłosiło
się 161 kandydatów na 60 mandatów mo żliwych do obsadzenia (po 15 mandatów w
ka żdej z ww. czterech RJP) - czyli 2,63 kandydata na 1 miejsce.
W ostatnim dniu dyżurów komisji okr ęgowych (30 stycznia 2015 r.) podano do
publicznej wiadomo ści nazwiska kandydatów na radnych.
Obwieszczeniami z dnia 4 i 5 lutego 2015 r. rozpropagowanymi na terenie ww.
jednostek pomocniczych okr ęgowe komisje wyborcze zaznajomi ły katowiczan z
kandydatami na radnych, a także z zasadami i trybem wyborów.
Obwieszczenia przekazano m.in. proboszczom pi ęciu parafii rzymskokatolickich
działaj ących na terenie ww. Jednostek Pomocniczych oraz do trzech spó łdzielni
mieszkaniowych (Katowicka Spó łdzielnia Mieszkaniowa, Spó łdzielnie Mieszkaniowa
„Górnik" oraz Hutniczo-Górnicza Spó łdzielnia Mieszkaniowa).
W szczegó łach wygl ąda to następuj ąco:
• w parafiach rzymskokatolickich na terenie wskazanych jednostek
pomocniczych. Do ksi ęży proboszczów trafi ła pro ś ba o odczytanie na
niedzielnych nabo że ń stwach przes łanych informacji w dniach 15 i 22 lutego
oraz 1 marca 2015 r. oraz dodatkowo o wywieszenie ich na przyko ś cielnych
tablicach ogłosze ń .
• do spółdzielni mieszkaniowych dzia łaj ących na terenie wskazanych
jednostek pomocniczych (Katowicka Spó łdzielnia Mieszkaniowa,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik, Hutniczo - Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa).
Spółdzielniom przekazano po 30 komunikatów o wyborach (do Spó łdzielni
Mieszkaniowej Górnik trafi ło natomiast 60 egzemplarzy) z prośbą o ich
rozpropagowanie w śród mieszka ń ców.
• do Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
KZGM został poproszony o rozpropagowanie w nieruchomo ściach
zarz ądzanych i administrowanych przez siebie, leżących na terenie
wskazanych jednostek pomocniczych, komunikatów o wyborach w liczbie
30 sztuk. na każdą Jednostkę Pomocnicz ą.
• na dzielnicowych tablicach og łosze ń lub słupach ogłoszeniowych.
Po 30 obwieszcze ń na ka żdą JP przekazano Stra ży Miejskiej w Katowicach
z pro ś bą o rozmieszczenie ich w widocznych miejscach na terenie
wskazanych jednostek pomocniczych, a dodatkowo przekazano Stra ży
Miejskiej 30 obwieszcze ń z pro śbą o rozmieszczenie ich na Osiedlu Adama
w dzielnicy Giszowiec.
Do Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych Os. Adama - Administracja Staszic
przekazano 30 obwieszcze ń z pro ś bą o rozmieszczenie ich na Osiedlu
Adama w dzielnicy Giszowiec.
• do miejskich instytucji kultury.
Obwieszczenia zosta ły przekazane do miejskich domów kultury oraz filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z pro ś bą o rozmieszczenie ich
w widocznych miejscach na terenie instytucji.
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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 odby ły się wybory do ww. RJP. Ogólna frekwencja
wyborcza na terenie miasta wynios ła 10,30 0/0, a poszczególnych RJP kszta łtowała si ę
następuj ąco: RJP nr 7 Za łęże 10,32 %, RJP nr 12 Koszutka 9,60 %, RJP nr 14 D ąbrówka
Mała 12,37 %, i RJP nr 17 Giszowiec 10,13 %.
W statutowym terminie do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych
w Katowicach nie wpłynęły protesty przeciwko wa żności wyborów, w zwi ązku z czym
Komisja na posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r. podj ęła uchwa łę nr 6/2015 w sprawie
stwierdzenia wa żności wyborów do ww. RJP.
Informacja o wyborach przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r. zosta ła
przedstawiona Radzie Miasta Katowice na sesji w dniu 1 kwietnia 2015 r.
Przechodz ąc do wyborów, które miały miejsce 29 listopada 2015 r. stwierdzi ć
należy, iż Rada Miasta Katowice uchwa łą nr XVI/278/15 z dnia 16 wrze śnia 2015 r.
zarządziła przeprowadzenie wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 2 Załęska
Hałda - Brynów część zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle Tysi ąclecia, nr 10 D ąb i nr
11 Wełnowiec - Józefowiec wyznaczaj ąc ten dzie ń na 29 listopada 2015 r.
Na posiedzeniach w dniach 23 wrze śnia 2015 r. i 6 listopada 2015 r. Miejska
Komisja Wyborcza Jednostek Pomocniczych w Katowicach utworzy ła okręgi wyborcze do
ww. RJP, dokonała wyboru okręgowych komisji wyborczych, ustali ła siedziby tych
komisji oraz okre śliła wzory formularzy do stosowania przez komisje wyborcze.
W dniu 29 wrze śnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Katowice odby ły si ę posiedzenia
okręgowych komisji wyborczych, podczas których m.in. dokonano podzia łu okręgów na
obwody do głosowania. Na spotkaniu dokonano równie ż szkolenia tych komisji.
Zgodnie z § 24 ust. 1 ww. Statutów Jednostek Pomocniczych, Prezydent Miasta
Katowice komunikatami z dnia 29 wrze śnia 2015 r. poinformowa ł mieszka ń ców Katowic
o terminie i miejscu sk ładania kandydatur na radnych ww. RJP, kandydatur na członków
obwodowych komisji wyborczych, a także poinformowa ł o zasadach wyborów i trybie
głosowania.
Komunikaty Prezydenta przekazano m.in. proboszczom dziesi ęciu parafii
rzymskokatolickich dzia łaj ących na terenie ww. Jednostek Pomocniczych oraz pi ęciu
spółdzielni mieszkaniowych (Katowicka Spó łdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Górnik", Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast", Hutniczo-Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spó łdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wspólna
Praca").
W szczegółach wygląda to następuj ąco:
• w parafiach rzymskokatolickich na terenie wskazanych jednostek
pomocniczych. Do ksi ęży proboszczów trafi ła pro śba o odczytanie na
niedzielnych nabo żeństwach przes łanych informacji w pa ździerniku 2015
r. oraz dodatkowo o wywieszenie ich na przyko ścielnych tablicach ogłosze ń.
• do spółdzielni mieszkaniowych dzia łaj ących na terenie wskazanych
jednostek pomocniczych (Katowicka Spó łdzielnia Mieszkaniowa,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik", Spó łdzielnia Mieszkaniowa „Piast",
Hutniczo-Górnicza Spó łdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa „Wspólna Praca")
Spółdzielniom przekazano po 30 komunikatów o wyborach (po zgłoszeniu
zapotrzebowania na wi ększą ilość egzemplarzy do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik" trafiło 120 egzemplarzy, do Spó łdzielni
Mieszkaniowej „Piast" trafi ło 140 egzemplarzy, do Katowickiej Spó łdzielni
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Mieszkaniowej trafi ło 165 egzemplarzy ) z pro śbą o ich rozpropagowanie
wśród mieszka ńców.
• Akces" Obs ługa Nieruchomo ści - 2 szt. komunikatów o wyborach do RJP nr
9,15 szt. komunikatów o wyborach do RJP 2 oraz 10 szt. Komunikatów o
wyborach do RJP nr 3.
• Grupa „Mur-Beton" sp. z o.o. - 5 szt. komunikatów o wyborach do RJP nr 10,
5 szt. komunikatów o wyborach do RJP 2 oraz 5 szt. Komunikatów o
wyborach do RJP nr 3.
• EL Spyra sp. j. - 58 szt. komunikatów o wyborach do RJP 11 oraz 15 szt.
Komunikatów o wyborach do RJP nr 9.
• do Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Spo łecznego Sp. z o.o.
KTBS został poproszony o rozpropagowanie w nieruchomo ściach
zarządzanych i administrowanych przez siebie, leżących na terenie
wskazanych jednostek pomocniczych, komunikatów o wyborach w liczbie
14 egzemplarzy dla wyborów RJP nr 9 oraz 11 egzemplarzy dla wyborów
RJP nr 3.
• do Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
KZGM został poproszony o rozpropagowanie w nieruchomo ściach
zarządzanych i administrowanych przez siebie, leżących na terenie
wskazanych jednostek pomocniczych, komunikatów o wyborach w liczbie:
15 szt. dla wyborów RJP nr 2, 72 szt. dla wyborów RJP nr 3, 33 szt. dla
wyborów RJP nr 10 oraz 61 szt. dla wyborów RJP nr 11.
• na dzielnicowych tablicach ogłoszeń lub słupach ogłoszeniowych.
Po 30 komunikatów na każdą JP przekazano Stra ży Miejskiej w Katowicach
z prośbą o rozmieszczenie ich w widocznych miejscach na terenie
wskazanych jednostek pomocniczych.
• do miejskich instytucji kultury.
Komunikaty zostały przekazane do miejskich domów kultury oraz filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z prośbą o rozmieszczenie ich
w widocznych miejscach na terenie instytucji.
• w postaci ogłoszenia prasowego
Komunikaty dot. wyborów do 5 RJP ukazały się w „Dzienniku Zachodnim"
w dniu 6 pa ździernika 2015 r.
W dniach od 20 do 30 października 2015 r. odbyły się dyżury okręgowych komisji
wyborczych, podczas których przyjmowano kandydatury na radnych RJP i członków
obwodowych komisji wyborczych.
Do komisji okręgowych RJP nr 2 Załęska Hałda - Brynów cz ęść zachodnia oraz RJP
nr 3 Zawodzie nie wpłynęła odpowiednia liczba kandydatów na Radnych RJP
umożliwiająca przeprowadzenie wyborów - zgodnie z przepisem § 23 ust. 8 Statutów JP
powinna zgłosić się liczba kandydatów co najmniej o 50% większa od liczby mandatów.
Wobec braku odpowiedniej liczby kandydatów wybory do obu ww. Rad Jednostek
pomocniczych nie zostały przeprowadzone.
Do pozosta łych trzech komisji okr ęgowych wpłynęła odpowiednia liczba
kandydatów na Radnych RJP umożliwiająca przeprowadzenie wyborów do: RJP nr 9
Osiedle Tysiąclecia, nr 10 D ąb i nr 11 Wełnowiec - Józefowiec.
Ogółem do 3 Rad, do których przeprowadzono wybory, zgłosiło si ę 132
kandydatów na 51 mandatów mo żliwych do obsadzenia (po 15 mandatów w RJP nr 10 i
11 oraz 21 mandatów w RJP nr 9) - czyli 2,58 kandydata na 1 miejsce.
W ostatnim dniu dyżurów komisji okręgowych (30 października 2015 r.) podano
do publicznej wiadomo ści nazwiska kandydatów na radnych.
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Obwieszczeniami z dnia 5 i 6 listopada 2015 r. rozpropagowanymi na terenie ww.
jednostek pomocniczych okr ęgowe komisje wyborcze zaznajomi ły katowiczan z
kandydatami na radnych, a także z zasadami i trybem wyborów.
Obwieszczenia
przekazano
m.in.
proboszczom
dziesięciu
parafii
rzymskokatolickich dzia łaj ących na terenie ww. Jednostek Pomocniczych oraz pi ęciu
spółdzielni mieszkaniowych (Katowicka Spó łdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Górnik", Spó łdzielnia Mieszkaniowa „Piast", Hutniczo-Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wspólna
Praca").
W szczegółach wygl ąda to następuj ąco:
• w parafiach rzymskokatolickich na terenie wskazanych jednostek
pomocniczych. Do księży proboszczów trafiła pro śba o odczytanie na
niedzielnych nabożeństwach przesłanych informacji w listopadzie 2015 r.
oraz dodatkowo o wywieszenie ich na przyko ścielnych tablicach ogłoszeń.
• do spółdzielni mieszkaniowych działaj ących na terenie wskazanych
jednostek pomocniczych (Katowicka Spó łdzielnia Mieszkaniowa,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik", Spó łdzielnia Mieszkaniowa „Piast",

•

Hutniczo-Górnicza Spó łdzielnia Mieszkaniowa oraz Spó łdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa „Wspólna Praca")
Spółdzielniom przekazano po 1 egzemplarzu obwieszczenia z pro śbą o
informacj ę o wielkości zapotrzebowania (po zgłoszeniu zapotrzebowania
na większą ilo ść egzemplarzy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik" trafiło
120 egzemplarzy, do Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast" trafiło 140
egzemplarzy, do Katowickiej Spó łdzielni Mieszkaniowej trafiło 109
egzemplarzy ) z prośbą o ich rozpropagowanie w śród mieszka ńców.
„Akces" Obs ługa Nieruchomo ści - 15 szt. obwieszcze ń o wyborach do RJP

nr 9.
•

Grupa „Mur-Beton" sp. z o.o. - 15 szt. obwieszcze ń o wyborach do RJP nr

10.
• EL Spyra sp. j. - 15 szt. obwieszcze ń o wyborach do RJP nr 9 oraz 58 szt.
obwieszcze ń o wyborach do RJP nr 11.
• KONTRAK Sp. z o.o. - 15 szt. obwieszcze ń o wyborach do RJP nr 9.
• do Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Spo łecznego Sp. z o.o.
KTBS został poproszony o rozpropagowanie w nieruchomo ściach
zarządzanych i administrowanych przez siebie, le żących na terenie
•

•

•

wskazanych jednostek pomocniczych, obwieszcze ń w liczbie 10
egzemplarzy dla wyborów RJP nr 10.
do Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
KZGM został poproszony o rozpropagowanie w nieruchomo ściach
zarządzanych i administrowanych przez siebie, le żących na terenie
wskazanych jednostek pomocniczych, obwieszcze ń o wyborach w liczbie: 2
szt. dla wyborów RJP nr 9, 25 szt. dla wyborów RJP nr 10 oraz 40 szt. dla
wyborów RJP nr 11.
na dzielnicowych tablicach ogłoszeń lub słupach ogłoszeniowych.
Po 30 obwieszczeń na każdą JP (z wyj ątkiem JP 11 gdzie dostarczono
dodatkowo 50 szt.) przekazano Straży Miejskiej w Katowicach z pro śbą o
rozmieszczenie ich w widocznych miejscach na terenie wskazanych
jednostek pomocniczych.
do miejskich instytucji kultury.
Obwieszczenia zosta ły przekazane do miejskich domów kultury oraz filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z pro śbą o rozmieszczenie ich
w widocznych miejscach na terenie instytucji.
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Przygotowane i przekazane zosta ły również materiały dotyczące wyborów do RJP
w formie ulotek i plakatów w nast ępuj ącej liczbie:
- dla wyborów do RJP nr 2 - 1000 ulotek i 150 plakatów,
dla wyborów do RJP nr 3 - 1000 ulotek i 200 plakatów
- dla wyborów do RJP nr 9 - 4000 ulotek i 600 plakatów
- dla wyborów do RJP nr 10 - 2000 ulotek i 200 plakatów
dla wyborów do RJP nr 11 - 3000 ulotek i 300 plakatów
W dniu 23 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta Katowice zosta ło przeprowadzone
szkolenie dla obwodowych komisji wyborczych. Na posiedzeniu tym komisje obwodowe
ukonstytuowa ły się.
W dniu 29 listopada 2015 r. w godz. od 7:00 do 19:00 w 16 lokalach wyborczych
zlokalizowanych na terenie JP odbyły si ę wybory do ww. trzech RJP. Ogólna frekwencja
wyborcza na terenie miasta wyniosła 6,99 %, a poszczególnych RJP kształtowała się
następuj ąco: RJP nr 9 Osiedle Tysi ąclecia 6,46 %, RJP nr 10 Dąb 10,79 % i RJP nr 11
Wełnowiec-Józefowiec 3,72 %. W statutowym terminie do Miejskiej Komisji Wyborczej
Jednostek Pomocniczych w Katowicach nie wpłynęły protesty przeciwko wa żności
wyborów, w zwi ązku z czym Komisja na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. podj ęła
uchwałę nr 14/2015 w sprawie stwierdzenia wa żności wyborów do ww. RJP.
Informacja o wyborach przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2015 r. została
przedstawiona Radzie Miasta Katowice na sesji w dniu 27 stycznia 2016 r.
-

-

Ponadto nale ży stwierdzi ć, iż w chwili obecnej w Urzędzie Miasta Katowice trwaj ą
procedury, w efekcie których docelowo dojdzie do wyborów do Rady Jednostki
Pomocniczej nr 5 Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka w dniu 17 kwietnia
2016 r. oraz planowane są również wybory na kolejn ą kadencj ę Rady Jednostki
Pomocniczej nr 19 Piotrowice Ochojec (wygasa w dniu 18 listopada 2016 r.). W efekcie
na terenie miasta funkcjonowa ć więc będzie łącznie 18 Rad Jednostek Pomocniczych - na
ogólną liczb ę 22 możliwych do utworzenia. Do powołania zostan ą jedynie Jednostki
Pomocnicze: nr 1 Śródmieście, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, a także
ewentualne przeprowadzenie wyborów do RJP nr 2 Załęska Hałda - Brynów cz ęść
zachodnia oraz RJP nr 3 Zawodzie, po zebraniu podpisów co najmniej 10 % mieszka ńców
Jednostki Pomocniczej posiadaj ących czynne prawo wyborcze.
W procedury okołowyborcze ze strony Urz ędu zaanga żowane są jeszcze: Wydział
Promocji i Biuro Prasowe (pomoc w propagowaniu akcji informacyjnej), Wydzia ł Spraw
Obywatelskich (dostarczenie spisów wyborców i informacji o obwodach do głosowania i
ich granicach), a także Wydział Administracyjny (przygotowanie materia łów biurowych
dla komisji okręgowych i obwodowych).
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