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Protokół Nr XLI/2014
z obrad Nadzwyczajnej XLI Sesji Rady Miejskiej Leszna
VI kadencji, odbytej w dniu 07 sierpnia 2014 roku w sali narad
Urzędu Miasta Leszna, ulica Kazimierza Karasia Nr 15,
w godzinach od 133o do 14oo.
p. Tadeusz Pawlaczyk – przewodniczący Rady Miejskiej Leszna
przewodniczy obradom Nadzwyczajnej XLI Sesji Rady Miejskiej Leszna.
Szanowni Państwo! Otwieram obrady Nadzwyczajnej 41 Sesji Rady Miejskiej
Leszna.
- Witam Wysoką Radę, wszystkich Państwa Radnych,
- Witam Pana Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna i jego
współpracowników,
- Witam zaproszonych gości przybyłych na obrady dzisiejszej sesji,
- Witam przedstawicieli prasy lokalnej, radia i telewizji kablowej oraz
mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejsze obrady,
- Witam wszystkich mieszkańców miasta Leszna, którzy będą oglądali dzisiejszą
sesję.
Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 22 radnych,
nieobecny jest 1 radny.
Pragnę poinformować Państwa, że w dniu 01 sierpnia 2014 roku
wpłynął na moje ręce wniosek Prezydenta Miasta Leszna o zwołanie na
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej Leszna wraz porządkiem obrad, oraz projektem uchwały. Wniosek
jest na piśmie i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Państwo otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej Sesji. Jest on na
piśmie i stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokółu.
Przed dzisiejszą sesją i na skrzynki e-mailowe otrzymaliście Państwo
II wersję projektu uchwały na DRUKU Nr 582 wraz z załącznikiem.
Porządek obrad zwołanej Sesji Nadzwyczajnej jest zgodny z porządkiem
zaproponowanym przez Prezydenta Miasta Leszna i możemy przystąpić do jego
realizacji.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów
wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady
Miejskiej Leszna – DRUK Nr 582
3. Zakończenie.
p. przewodniczący Pawlaczyk – w związku z tym kwestia punktu 2;
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Pkt 2.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów
wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do
Rady Miejskiej Leszna – DRUK Nr 582 – projekt uchwały jest na
piśmie i stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.
II wersja projektu uchwały na DRUKU Nr 582 jest na piśnie i stanowi
Załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
p. przewodniczący Pawlaczyk - o przedstawienie nam projektu
uchwały proszę Pana Macieja Dziamskiego Sekretarza Miasta a jednocześnie
Urzędnika Wyborczego Miasta Leszna. Bardzo proszę.
p. Dziamski Sekretarz Miasta – Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Panie i Panowie Radni! Rekomenduję Państwu projekt uchwały na
DRUKU Nr 582 dotyczący zmiany Uchwały Nr XX/320/2012 z dnia 20 września
2012 roku w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu. Powyższa uchwała wynika z konieczności
wynikających z kolei z zapisów zawartych z kolei w Kodeksie wyborczym z uwagi
na migrację mieszkańców wewnątrz miasta konieczne jest dostosowanie
istniejącej liczby mandatów w poszczególnych okręgach do stanu faktycznego.
W związku z powyższym rekomenduję Państwu do przyjęcia powyższą uchwałę
i jednocześnie informując, że zmianie ulega liczba mandatów, które dotychczas
w okręgach wyborczych obowiązywały. Zmiana dotyczy okręgu wyborczego nr 3,
który to okręg traci mandat na korzyść okręgu wyborczego nr 4, który ten mandat
zyskuje. W związku z czym będziecie Państwo mieli:
- w I okręgu – 6 mandatów,
- w II okręgu – 5 mandatów,
- w III okręgu – 5 mandatów,
- w IV okręgu – 7 mandatów.
Ogólna liczba mandatów, czyli miejsc w Radzie pozostaje bez zmian. Dziękuję.
p. przewodniczący Pawlaczyk – dziękuję bardzo panie sekretarzu.
Teraz zgodnie z procedurą o opinię - stanowisko Komisji Praworządności
i Porządku Publicznego proszę przewodniczącego radnego Pana Ryszarda
Hayna.
p. radny Hayn – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja
Praworządności i Porządku Publicznego w dniu dzisiejszym na spotkaniu
poprzedzającym sesję 7 głosami za przy 1 przeciwnym poparła projekt uchwały
w II wersji na DRUKU Nr 582. Dziękuję.
p. przewodniczący Pawlaczyk - dziękuję bardzo panie
przewodniczący. W tej sytuacji rozpoczynamy dyskusję. Proszę o zgłoszenia
radnych do dyskusji. Bardzo proszę. Pan przewodniczący nie ma karty w związku
z tym bardzo proszę. Zamykam listę zgłoszeń. Bardzo proszę.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Panie Sekretarzu! Proszę jeszcze raz o wyjaśnienie, bo jakaś luka
informacyjna się gdzieś znajduje. Pan Wojewoda Wielkopolski zawiadamia Urząd
Miasta Leszna w lutym tego roku o innym podziale mandatów w mieście Lesznie.
Proszę o wyjaśnienie jakie dalej zdarzenia miały miejsce, że my radni
podejmujemy decyzję dopiero w pierwszej dekadzie sierpnia a nie na przykład
w marcu, kwietniu? Uważamy jako Klub radnych PiS, że takie decyzje dotyczące
zmiany okręgów wyborczych i liczby mandatów i granic okręgów wyborczych
powinny być robione znacznie wcześniej niż to podejmujemy dzisiaj na trzy
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miesiące przed wyborami. Taka zmiana musi niepokoić i chociaż rozumiemy
przyczynę skąd się biorą te zmiany. One są związane z przepisem Ordynacji
wyborczej czy tam przepisów Kodeksu wyborczego. Zapisu to rozumiemy i nie
protestujemy w sensie bo trudno się z przepisami kopać, także wiemy skąd to się
bierze, ale uważamy że za późno te decyzje są podejmowane i stąd też Klub PiS
na znak takiego protestu zagłosuje przeciwko tym zmianom. Dziękuję.
p. przewodniczący Pawlaczyk – dziękuję. Bardzo proszę panie
sekretarzu.
p. Dziamski sekretarz Miasta – ja udzielając informacji w trakcie
posiedzenia Komisji Praworządności i Porządku Publicznego nie informowałem
Pana, że Wojewoda poinformował nas, tylko, że Pan Wojewoda w lutym podjął
Zarządzenie w tej sprawie. Obwieszczenie Pana Wojewody dotyczące podziału
Urząd Miasta Leszna w celu rozkolportowania na terenie Miasta Leszna na
słupach ogłoszeniowych i podania go do publicznej wiadomości otrzymał
23 czerwca br. Mówienie o zwłoce mogłoby mieć miejsce gdybyśmy naruszyli
jakikolwiek termin. Żaden termin ustawowy nie został naruszony. Zdaniem
ustawodawcy trzymiesięczny termin dotyczący podjęcia tego typu uchwały jest
terminem wystarczającym. Po drugie ta uchwała ma charakter porządkowy. Ona
w sposób matematyczny informuje Państwa o tym ile mandatów, w którym okręgu
wyborczym Państwo będziecie mieli. Ponieważ za mieszkańcem idą również
głosy, czyli tzw. jednolita norma przedstawicielstwa. Myślę, że to jest odpowiedź
na Pana pytanie.
p. przewodniczący Pawlaczyk – dziękuję. Bardzo proszę.
p. radny Szczot – Panie Sekretarzu rozumiem, że wiadomość
otrzymaliście czy podjęliście czy ta wiadomość do Was dotarła w lutym 2014 roku,
tak? No ja się pytam, bo Pan twierdzi, że Wojewoda wydal taką decyzję w swoim
obwieszczeniu w jakimś tam pewnie Dzienniku Urzędowym i opublikował to
w lutym, czyli ja pytam czy tą informację powzięliście w lutym 2014 roku?
p. Dziamski sekretarz Miasta – ja tą informację powziąłem wtedy
kiedy dostałem obwieszczenie w dniu 23, natomiast informacja była publikowana
na pewno w terminie. Także teoretycznie rzecz biorąc jak byśmy powzięli tą
informację wcześniej, to teoretycznie rzecz biorąc można było wcześniej również
przygotować taki projekt uchwały. Natomiast on byłby identyczny ponieważ to
o czym mówiłem Państwu na Komisji, to są czysto sprawy matematyczne.
Nastąpiły migracje wewnątrz miasta i ludzie z jednego okręgu wyborczego, czy
z trzech okręgów wyborczych przenieśli się do innego okręgu wyborczego.
W związku z powyższym konieczne było uaktualnienie liczby mandatów do
istniejącego stanu i to Państwo robicie. Ta uchwała nie zmienia granic okręgów
wyborczych poza dopisaniem jednej ulicy do istniejących okręgów nie zmienia
niczego poza liczbą mandatów, na który nie mamy wpływu ponieważ przepisy
Kodeksu wyborczego mówią jak należy tą liczbę mandatów ustalić i nakładają na
Prezydenta obowiązek, aby taką uchwałę Państwu przedstawić. W związku
z czym w przepisowym terminie otrzymaliście Państwo tą uchwałę. Dziękuję.
p. przewodniczący Pawlaczyk - dziękuję bardzo. Pan radny Mocek
Sławomir proszę bardzo.
p. radny Mocek – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Ja też do odpowiedzi do Pana Szczota bo troszeczkę mnie
frapuje, bo Pan mówi, że w czerwcu była informacja, że moglibyśmy taki projekt
uchwały podjąć.

4

26 czerwca br. była Sesja i być może dałoby się na tą sesję ten projekt uchwały
dołożyć do tych projektów, które były realizowane. Z prostej przyczyny, bo dzisiaj
mamy okres wakacyjny i też każdy z nas jakby musiał przerwać urlopy. Też to są
niemałe koszty, bo jak wiemy każdy z radnych dostaje jakieś tam pieniądze
i można było te pieniądze zaoszczędzić, gdyby taka decyzja zapadła dużo, dużo
wcześniej. Któryś tysiąc w mieście Lesznie by na pewno został i nie trzeba było tej
sesji nadzwyczajnej zwoływać. Dziękuję.
p. przewodniczący Pawlaczyk - dziękuję bardzo panie radny. Pan
radny Jęcz Kazimierz.
p. radny Jęcz – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Ja w kwestii formalnej. W załączniku do dzisiejszej uchwały w nazewnictwie
ulic w okręgu wyborczym nr 4 wkradł się błąd. Jest wyszczególniona ulica
Kardynała Stefana Wyszyńskiego a takiej ulicy nie ma w Lesznie. Jest ulica Ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przykro mi, że o tym mówię ponieważ
kardynałem może być osoba świecka również a to był ksiądz. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Pawlaczyk - dziękuję bardzo. Bardzo proszę
panie sekretarzu.
p. Dziamski – sekretarz Miasta – po prostu proszę o przyjęcie
autopoprawki i dopisanie „ks.” będzie brzmiała „ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego”(dopisane, brak nagrania, nie mówił do mikrofonu).
p. przewodniczący Pawlaczyk - dziękuję bardzo. Myślę, że mamy
jasność i w związku z czym możemy przystąpić do głosowania. Bardzo proszę
o przygotowanie się. Wersja II z tą autopoprawką. Bardzo proszę głosujemy.
Kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zmiany
Uchwały Nr XX/320/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Miasta
Leszna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu – DRUK Nr 582 wersja II z autopoprawką, proszę
o podniesienie ręki i przyciśnięcie odpowiedniego przycisku? Kto jest przeciw? Kto
się wstrzymał?
Tutaj pan Szczot nie ma karty więc 4 osoby przeciw formalnie a za
18 radnych. Uchwała została podjęta w sprawie zmiany Uchwały
Nr XX/320/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Miasta Leszna
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu – DRUK Nr 582 wersja II z autopoprawką

U C H W A Ł A Nr XLI/550/2014
Jak w Załączniku Nr 5.
p. przewodniczący Pawlaczyk – dziękuję bardzo. Szanowni
Państwo. Kolejny punkt to;
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Pkt 3. Zakończenie.
Szanowni Państwo! Wyczerpaliśmy porządek obrad Nadzwyczajnej
XLI Sesji Rady Miejskiej Leszna.
Dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam obrady Nadzwyczajnej XLI Sesji Rady
Miejskiej Leszna. Dziękuję bardzo.
Na tym zakończono obrady XLI Sesji Rady Miejskiej Leszna.

Protokółowała:

Przewodniczący obrad:

Elżbieta MAREK

Tadeusz PAWLACZYK

