PROTOKÓŁ Nr 5/18
z posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 8 marca 2018r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 20 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Dorota Ćwiląg – Kierownik wydziału SO.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie podziału miasta Myszkowa na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic,
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła pani Beata Pochodnia. Powitała zebranych na
posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek posiedzenia. Poprosiła
o przegłosowanie porządku komisji.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 20 głosach za, porządek obrad ze zmianami został przyjęty - jednogłośnie.
Do punktu 2.
Zaopiniowanie podziału miasta Myszkowa na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic,
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
1/ Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Myszkowa na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu –
wersja 3.
Prowadząca obrady komisji pani Beata Pochodnia zapytała, czy w związku z tą propozycją
radni mają jakieś uwagi?
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że według niej ta propozycja jest niedobra. Wygląda to
w ten sposób jakby robione to było jowami. Ten radny, który posiada okręg wg starego
podziału, komu pasowało, więc jowami takimi zostaje to wpychane według tej wersji. Ta
wersja jest nie w porządku.
Prowadząca obrady komisji pani Beata Pochodnia zapytała, czy radni mają jeszcze jakieś
uwagi w stosunku do tej propozycji?
Radny Eugeniusz Bugaj poprosił, aby ktoś wytłumaczył jakimi kryteriami się kierował przy
opracowaniu wersji 3 i wersji 4?
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Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że na ostatnim naszym posiedzeniu komisji w sprawie
podziału okręgów mówiła, żeby zastanowić się nad tym podziałem, który był osiem lat temu.
Czy ta wersja była brana pod uwagę? Nie mamy tej wersji.
Radny Mariusz Maligłówka wtrącił, że jest jeszcze wersja 4, nie wie, czy radna ją
przeglądała.
Radna Iwona Skotniczna odpowiedziała, że na razie mówimy o wersji 3. Jeżeli chodzi
o osobę radnej, bardziej przychyla się do wersji 4.
Prowadząca obrady komisji pani Beata Pochodnia powiedziała, że najbardziej zbliżona do
wersji historycznej jest wersja nr 3. To jest generalnie tak jak było ze zmianami, które
wynikają z podziału. Tak jak było się nie da.
Prowadząca obrady komisji pani Beata Pochodnia zwróciła się do pani Doroty Ćwiląg, że
pani radna ma uwagi do wersji nr 3.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że według wersji 3 okręgi sięgają, od ulicy są dzielone
połowę do jednego okręgu, połowę do drugiego okręgu, Mijaczów, łącznie z Centrum. Jakie
kryterium było, że taki podział jest zrobiony? Radnej kojarzy się to z tym, że według
podziału, który był cztery lata temu, jak były podziały jednomandatowe, jak komuś nie
pasowało, to cały okręg był wciśnięty tak, żeby ktoś wygrał, a to nie na tym polega.
Pan Burmistrz dodał, że rozmawiając na ostatnim spotkaniu, radni nie wybrali żadnego
wariantu i przełożyli dyskusję na później, ale dzisiaj się odbywa. Poprosiliście, żeby pochylić
się nad wariantem, który będzie zbliżał się do wariantu historycznego. Z uwagi na to, że
wariant historyczny nie jest możliwy z uwagi na to, że musimy spełnić podstawowe kryterium
między pięć i osiem mandatów w danym okręgu. Zaproponowaliśmy Państwu coś co zbliża
się do wariantu historycznego, żeby spełniało te liczby. Jeden z tych wariantów zupełnie inny
proponuje podział, pokazując, że też można inaczej, że można podzielić Myszków na równe
siedem mandatowych okręgów. To, o co Państwo prosiliście było zrobione w ten sposób, że
te graniczne obwody zostały poprzesuwane w taki sposób, żeby zbliżyć się do wariantu
historycznego. Generalnie przesuwamy po jednym, żeby spełnić główny trzon tego
historycznego. Padł taki wniosek pod koniec ubiegłej rozmowy, żeby zmieniać obwody. My
sugerujemy, żeby obwodów nie zmieniać, bo wtedy to uderzy w mieszkańców, którzy do tej
pory chodzili głosować do danego miejsca, a zmiana obwodów powoduje, że będzie musiał
chodzić do innego miejsca. Tym się też kierowaliśmy, żeby obwodów nie zmieniać. Jak
popatrzymy na mapę mamy obwód, który równie dobrze mógłby być, chodzi o ul. Ustronie,
za dawnym salonem Skody w kierunku dzielnicy Mrzygłód. Ta część miasta równie dobrze
mogłaby być przypisana do obwodu, do Ciszówki tak jak jest i mogłaby być przypisana do
Miajczowa. Zostawiliśmy, ona jest w obwodzie 6. Burmistrz przyznał, że złożył radnym
propozycję, ale jeżeli coś wyniknie z dzisiejszej rozmowy radnych dostosuje się do tego.
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Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że przed sobą ma wersję 3 i pamięta dokładnie jak
wyglądała stara wersja, Aleja Wolności, Astrów, Azaliowa, Wspólna, Widok, Wierzbowa, to
były okręgi Mijaczów, natomiast Sucharskiego z podziałem na połowę, Ceramiczna
z podziałem na połowę, poprosiła o odrobinę przyzwoitości. Czy to ma być wersja
w nawiązaniu do historycznej wersji? Przyznała, że pamięta dokładnie jak to wszystko
wyglądało.
Pan Burmistrz podkreślił, że nie jest prawdą, że poprzenosiliśmy jakieś ulice w ramach
istniejących obwodów. Gdyby radni się odnosili do poprzedniej struktury wyborów, gdzie
było dwadzieścia jeden obwodów, to te obwody nie zostały zmienione.
Radna Iwona Skotniczna poprawiła pana Burmistrza, że chodziło jej o okręgi.
Pan Burmistrz powtórzył, że mówi o okręgach, że nie możemy zrobić ich identycznie jak
były, bo się nie da, to pewnie najmniej by wzbudzało emocji, dlatego złożył propozycje, które
spełniają podstawowe kryterium. Nie możemy wysłać uchwały, która z definicji zostanie
zanegowana, bo nie spełnia podstawowych parametrów wynikających z nowych przepisów.
Radna Iwona Skotniczna podkreśliła, że wersja 3 jest nie do przyjęcia, bardziej zbliżona jest
wersja 4, jest do przyjęcia.
Prowadząca obrady komisji pani Beata Pochodnia zapytał, czy radni mają jakieś uwagi w tym
temacie?
Pan Burmistrz przeprosił, że musi opuścić komisję, bo będzie przyjmował interesantów.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 14 głosach za, 4 wstrzymujące się, 2 przeciwko projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Myszkowa na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu –
wersja 4.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że pan radny wyszedł, została jedna, nie wiadomo
jakby głosował.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 12 głosach za, 6 wstrzymujących się, 1 przeciwko projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
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Do punktu 3.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Prowadząca obrady komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Pochodnia
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