
Protokół Nr XLVIII 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 15 marca 2018 r.  

 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach i trwało od godz.1600 

do godz.1700. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 11 radnych  

(nieobecni byli radni Zbigniew Paradowski, Michał Luty, Krzysztof Ptak i, Roman Suchodolski  

– nieobecności usprawiedliwione). Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin otworzył 

obrady i stwierdził ich prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: Burmistrza Tułowic Pana 

Andrzeja Wesołowskiego, radnych Rady Miejskiej w Tułowicach,  Sekretarza Gminy,  

kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, 

sołtysów,  

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin zaznaczył, że propozycję porządku obrad 

wraz z materiałami radni otrzymali  wraz z zaproszeniem na Sesję – 9 marca 2018 r. a następnie 

zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał y porządek obrad Sesji. 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich  

       granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

   4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania,  

       ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

   5. Zakończenie obrad. 

   Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze,  

   ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski przedstawił w  oparciu o materiały nadesłane przez 

Krajowe Biuro Wyborcze kwestię zmian dotyczące Kodeksu Wybiorczego zawarte w ustawie 

z dnia z dnia 11 stycznia 2018 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie  wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych ( Dz.U. poz.130). 

Następnie poinformował, że zgodnie z wytycznymi i wyjaśnieniami w sprawie podziału  

jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze w kontekście procedowania 

dzisiejszych uchwał przytoczył najistotniejsze kwestie dotyczące tego tematu. Zaznaczył, że 

zgodnie z art. 12 wyżej cytowanej ustawy wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania 

podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia 

wejścia w życie tej ustawy. Termin upływa 1 kwietnia br.  

Zaznaczył też, że Państwowa Komisja Wyborcza zaleca aby przed wniesieniem wniosku w 

sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze pod obrady rady gminy wójt – burmistrz – 

prezydent miasta – przedstawił właściwemu komisarzowi wyborczemu w trybie konsultacji 

opracowany projekt uchwały. 

Poinformował, że przedstawione dzisiaj do procedowania uchwały zostały przedłożone 

właściwemu komisarzowi wyborczemu do analizy i wydania opinii czy są one sporządzone 

zgodnie z nowelizacją  i w oparciu o wyżej zacytowane przepisy. Komisarz Wyborczy w 

Opolu wydał pozytywną opinię dla opracowanych i przedłożonych  na dzisiejszą Sesję 

projektów uchwał. 

Następnie Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował jakie  wytyczne były brane 

pod uwagę  przy tworzeniu projektu uchwały, zapoznał zebranych z wykazem graficznym  

proponowanych do utworzenia okręgów a następnie  odczytał projekt uchwały w sprawie 

podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby  
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radnych wybieranych w każdym okręgu. Sposób liczenia i dzielenia mandatów stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radna Anna Sokulska zapytała jaką liczbę  mieszkańców brano pod uwagę  przy ustalaniu 

normy przedstawicielskiej, czy nie powinno się brać pod uwagę liczby mieszkańców ujętych w 

rejestrze wyborczym.  . 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że była brana liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze 

wyborców zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej. 

Przez liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców należy rozumieć  sumę liczb: 

- wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, 

- wyborców pisanych do rejestru wyborców na wniosek,  

- pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, z wyjątkiem osób, co do których 

 otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców  w innej gminie, 

Radni do przedłożonego projektu po otrzymaniu ww. wyjaśnień nie wnieśli zastrzeżeń. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 9 głosach za, braku głosów  przeciwnych i 2 wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVIII/240/17.    

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania,  

       ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował jakie  wytyczne były brane pod uwagę  

przy tworzeniu projektu uchwały, a następnie  odczytał projekt uchwały w sprawie podziału 

Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 9 głosach za, braku głosów  przeciwnych i 2 wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVIII/241/17.    

Ad. 5. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady przekazał kilka informacji organizacyjnych– terminy Sesji  5 kwietnia 

wsp. Pos. Kom. I  9 kwietnia – Sesja. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął obrady XLVIII 

Sesji Rady Miejskiej. 

  

Protokołowała      Przewodniczący Rady Miejskiej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Frédéric Coppin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik do protokołu Nr XLVIII posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 15 marca 2018 r.  

 

 

 


