
 1 

Protokół nr 11/2012 

 

Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego  

w dniu 19 września 2012 roku. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył jej przewodniczący radny Bogusław Babicz. 

Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych i gości 

zaproszonych i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji- 

porządek został przyjęty jednogłośnie jak niżej: 

 

1. Projekt podziału Gminy na okręgi wyborcze zgodnie z Kodeksem 

Wyborczym. 

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad.1. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek  omówił projekt uchwały w sprawie 

podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze zał. nr 3 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. 

zm.) zastąpiła wszystkie dotychczas obowiązujące tzw. ustawy wyborcze. Znalazł się 

w niej obowiązek dla gmin aby, w ciągu 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 

podjąć uchwałę o ustaleniu jednomandatowych okręgów wyborczych.  

Uchwała opiera się na danych ewidencji ludności na koniec poprzedniego 

kwartału tj. na dzień 30 czerwca 2012 r. Ilość mieszkańców wynosi 36355 osób. Ilość 

mandatów przypadających na Gminę Brzesko wynosi 21. Norma przedstawicielska 

wynosi 1731,19. Maksymalna ilość mieszkańców w okręgu może wynosić 2596, 

natomiast minimalna 866. Proponowany podział Gminy na okręgi wyborcze uzyskał 

pozytywna opinie Komisarza Wyborczego w Tarnowie. Następnie Pan Sekretarz 

omówił kolejno poszczególne okręgi z jakich ulic powstały i jaka jest liczba 

mieszkańców w poszczególnych okręgach.  

W dyskusji nad projektem uchwały członkowie  komisji analizowali zagadnienia 

związane z  ilością mieszkańców w poszczególnych okręgach jak również 

umieszczenia niektórych ulic w  nowych okręgach wyborczych. 

Radny Leszek Klimek i Bogusław Babicz zawnioskowali aby : 

 W Okręgu Nr 11 granice okręgu  stanowiły ulice: Brzesko: Barokowa, 

Boczna, Chmielna, Czarnowiejska nieparzyste od nr 43 do końca i parzyste 

od nr 56 do końca, Jasna, Jodłowska, Konstytucji 3 Maja, Kopaliny, 

Łąkowa, Piaskowa, Piwna, Polna, Poprzeczna, Spacerowa, Topolowa, 

Wiejska nieparzyste od nr 81 do końca i parzyste od nr 78 do końca, 

Zacisze, Zagłoby Jasień: Jagodowa, Kasprowicza nieparzyste od nr 49 do 

końca i parzyste od nr 68 do końca, cześć ul. Klonowej  (tzw. Klonowa - 

Boczna), Prosta. Pozostałą cześć ul. Klonowej należy przenieść do Okręgu 

Nr 12 

Członkowie komisji zapoznali się również z wnioskami do projektu uchwały, komisji 

wspólnych tj. Komisji Gospodarki Finansowej oraz Komisji Rewizyjnej, których 

posiedzenie odbyło się o godz.9.00., oraz wnioskami zgłoszonymi przez radną Marię 

Kądziołka. 
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Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie o treści: 

1. Komisja dokonała analizy projektu Uchwały w sprawie podziału Gminy 

Brzesko na okręgi wyborcze i wnioskuje o wprowadzenie zmian do projektu 

uchwały w załączniku nr 1: 

1) Okręg  Nr 1  granice okręgu  stanowią ulice: Brzesko:  Ogrodowa od nr 

1 do nr 12. 

       głosowano  –  jednogłośnie   

 

2) Okręg Nr 2 granice okręgu  stanowią ulice Brzesko: Aleja Solidarności, 

Biznesowa, Kryształowa, Ogrodowa od nr 13 do końca, Perłowa, Przy 

Rondzie, Tadeusza Kościuszki nieparzyste od nr 53 do końca i parzyste 

od nr 64 do końca. 

                 głosowano  –  jednogłośnie   

 

3) Okręg Nr 11 granice okręgu  stanowią ulice: Brzesko: Barokowa, 

Boczna, Chmielna, Czarnowiejska nieparzyste od nr 43 do końca i 

parzyste od nr 56 do końca, Jasna, Jodłowska, Konstytucji 3 Maja, 

Kopaliny, Łąkowa, Piaskowa, Piwna, Polna, Poprzeczna, Spacerowa, 

Topolowa, Wiejska nieparzyste od nr 81 do końca i parzyste od nr 78 

do końca, Zacisze, Zagłoby Jasień: Jagodowa, Kasprowicza nieparzyste 

od nr 49 do końca i parzyste od nr 68 do końca, cześć ul. Klonowej  

(tzw. Klonowa - Boczna), Prosta. 

     Pozostałą cześć ul. Klonowej należy przenieść do Okręgu Nr 12 

  głosowano  –  jednogłośnie   

 

Projekt uchwały z naniesionymi poprawkami został przegłosowany jednogłośnie   

 

2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Brzesku przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. 

 głosowano  4 za, 1 wstrzymujący 

 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.  13.00-15.00 

 

 

 

            Przewodniczący Komisji    

 Statutowej Rady Miejskiej  

  w  Brzesku 

 

         mgr Bogusław Babicz 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska   

 


