PROTOKÓŁ
z konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr Or-IV.0050.106.2018
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5 marca 2018r. poddano konsultacjom projekt uchwały
w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.
3. Termin konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 5 marca 2018r. do 9 marca 2018r.
4. Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Jastrzębie-Zdrój.
5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Naczelnik Biura
Rady Miasta.
6. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii (pok. 020)
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60.
W wyznaczonym terminie wpłynęły tożsame stanowiska: Stowarzyszenia „Samorządne Jastrzębie”
oraz Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Samorządowej Jastrzębia-Zdroju dotyczące podziału miasta
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu. Ww. podmioty w treści swoich stanowisk proponują nowy podział miasta, który kształtuje się
następująco:
Okręg wyborczy Nr 1 – Sołectwo Skrzeczkowice, Sołectwo Borynia, Sołectwo Szeroka, Osiedle 1000lecia-Szeroka, Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne, Osiedle Zofiówka, Sołectwo Bzie, Osiedle Przyjaźń.
Okręg wyborczy Nr 2 – Osiedle Bogoczowiec, Osiedle Zdrój, Osiedle Chrobrego, Osiedle Tuwima,
Osiedle Gwarków, Sołectwo Moszczenica, Osiedle Złote Łany,
Okręg wyborczy Nr 3 – Osiedle Pionierów, Osiedle Arki Bożka, Sołectwo Ruptawa-Cisówka,
Okręg wyborczy Nr 4 – Osiedle Staszica, Osiedle Morcinka, Osiedle Barbary.

Dokonano szczegółowej analizy przedstawionych propozycji pod kątem prawnym, tj. zgodności z art.
419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 tj. z dnia
4 stycznia 2017r.) Złożone propozycje są zgodne w powyższymi przepisami.
Podkreślić należy, iż podziału miasta na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu, na wniosek wójta, dokonuje rada gminy według jednolitej normy
przedstawicielstwa.
Ponadto w trakcie trwania konsultacji wpłynęły stanowiska: Zarządu Komitetu Terenowego PiS
w Jastrzębiu-Zdroju, Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Klubu Radnych
Wspólnota Samorządowa w Radzie Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie podziału miasta na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie
z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
podmioty te nie są uprawnione do zgłaszania uwag w trybie przeprowadzanych konsultacji.
Protokół sporządzono dnia 12 marca 2018r.
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