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Protokół Nr XV/2011 

z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 16 sierpnia 2011 roku, w godz. 15.30 – 15.40  

w sali obrad Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,  

Rynek 1 

 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 18 Radnych.  
 
Do pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram XV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 16 sierpnia 2011 roku.  
Witam Państwa na drugiej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce zwołanej na 
wniosek Pana Prezydenta. 

Stwierdzam, że quorum zostało osiągnięte, sesja jest prawomocna  
i możemy podejmować prawomocne uchwały. 
 
Do pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 
porządek obrad, a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad w dniu 
dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich, poniższym, porządkiem: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kielce; 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 

w Mieście Kielce; 
4. Zamknięcie obrad. 

Na nadzwyczajnych sesjach obradujemy tylko i wyłącznie na temat spraw 
zgłoszonych przez wnioskodawcę. I tylko on może wnioskować o rozszerzenie 
porządku obrad. 
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Do pkt. 3.1 
 
Pani Teresa Kiniorska Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego UM 
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w Mieście Kielce. 
W związku z zarządzonymi na dzień 9 października br. wyborami do Sejmu RP 
i Senatu RP, w imieniu Pana Prezydenta, przedstawiam Państwu ten projekt 
uchwały. Zasady tworzenia odrębnych obwodów określają przepisy art. 12 § 4 
ustawy z dnia 5 stycznia br. Kodeks Wyborczy. Cytowany przepis stanowi, że 
rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tworzy w drodze 
uchwały odrębne obwody głosowania: w zakładzie opieki zdrowotnej, domu 
pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale 
zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim 
przebywać co najmniej 15 wyborców. W związku z powyższym wnioskuję  
o utworzenie 10 odrębnych obwodów głosowania, których numery i granice 
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XV/333/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 
roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kielce 
 
Do pkt. 3.2 
 
Dyrektor T. Kiniorska  zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Mieście Kielce. 
Przedmiotowa zmiana polega na uzupełnieniu opisu granic obwodów 
głosowania z uwagi na nadanie nazw ulicom w Mieście Kielce, rozszerzenie 
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numeracji porządkowej spowodowane oddaniem do użytkowania nowych 
budynków i zameldowaniem w nich wyborców  oraz wyłączenie z opisu stałych 
obwodów głosowania ulic z numerami stanowiącymi granice obwodów 
odrębnych utworzonych oddzielną uchwałą. Przedmiotowy wniosek ma 
charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania, 
natomiast uzupełnia opis granic obwodów. Proszę o przyjęcie uchwały  
w brzmieniu określonym w przedłożonym projekcie. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XV/334/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania  
w Mieście Kielce. 
 
Do pkt. 4 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XV sesję Rady Miasta Kielce  
w dniu 16 sierpnia 2011 roku. 
 
 
 
 
Protokołowała              Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 

 
Małgorzata Gała         Tomasz Bogucki 
 
 


