
KOMUNIKAT  O  WYBORACH 

do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice 

nr 13 Bogucice 

w dniu 13 maja 2018 r. 
 

Stosownie do uchwały Rady Miasta Katowice nr L/1024/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice na dzień 13 maja 2018 r., informuję: 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Markiefki 44a - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice (siedziba 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice), będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 13 Bogucice w dniach: 
- 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 i 12 kwietnia 2018 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00, 

- 13 kwietnia 2018 r. w godz. od 11:00 do 12:00. 
 

W tym samym czasie i miejscu Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować kandydatów 

do składów obwodowych komisji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą być wyborcami stale   

zamieszkującymi na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 13: zstępnymi, 

wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami). 

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do 15 osobowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 przysługuje osobom, 

które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie Bogucic oraz figurują 

w rejestrze wyborców. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym 

za   przestępstwo umyślne. 

 

2. Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 13, poparte przez co najmniej 20 wyborców - mieszkańców Bogucic - oraz 

zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, można dokonywać na specjalnych drukach, 

które są do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a także do pobrania 

ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka: Ogłoszenia 

i Aktualności/Wybory i referenda/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych). Listę  poparcia (nazwiska i adresy 

z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgłoszenia kandydata na radnego 

uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać 

adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy 

statutowo organ. Wyborca może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych. 

 

3. Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 13, zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 23 kwietnia 

2018 r. Aby odbyły się wybory powinny zostać zgłoszone co najmniej 23 kandydatury na radnych. 

 

4. Wybory poprzez tajne głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 13 maja 2018 r. w godz. od 7:00 do godz. 19:00 

w 5 lokalach wyborczych: 

 

w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Katowickiej 54 

Połączone w 1 obwód, obwody nr 135/136 dla mieszkańców ulic: Brzozowej nr nieparzyste od 1-końca, Góreckiego, Górnej, 

Hoppego, Katowickiej nr nieparzyste od 1-35a i nr parzyste od 2-50a, Modrzewiowej, Morwowej nr 20, Olimpijskiej nr nieparzyste  

i Wiązowej. 

 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 16 przy ul. Wajdy 21 

Obwód nr 137 dla mieszkańców ulic: Blachnickiego, Karoliny, Ludwika, Na Obrzeżu, Wajdy i Pl. Wajdy. 

 

w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 39 przy ul. Ścigały 17 (budynek dawnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 9) 

Obwód nr 138 dla mieszkańców ulic: Bończyka, Kraszewskiego, Markiefki nr parzyste od 84-końca, Mieroszewskiego, 

Nadgórników, Parku Boguckiego, Sandomierskiej i Ścigały. 

 

w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” filia Bogucice przy ul. Markiefki 44a 

Obwód nr 139 dla mieszkańców ulic: Dobrowolskiego, Grabonia, Koniarkowej, Kopalnianej, Kowalskiej, Krakusa, Krętej, 

Markiefki nr parzyste od 2-82 i nr nieparzyste od 1-końca, Pl. Nieborowskiego, Nowej, Piotra, Al. Roździeńskiego nr nieparzyste  

od 7-93, Ryszarda, Sztygarskiej, Węglanej i Żogały. 

 

w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Słowiańskiej 1 (budynek dawnego Gimnazjum nr 10) 

Połączone w 1 obwód, obwody nr 140/141 dla mieszkańców ulic: Chrześcijan Baptystów, Karpackiej, Kujawskiej, Kurpiowskiej, 

Leopolda, Lubuskiej, Łużyckiej, Morawskiej, Normy, Nowotarskiej, Odrzańskiej, Podhalańskiej, Puławskiej, Słowiańskiej, Wiślanej, 

Wrocławskiej, Wróblewskiego, Zakopiańskiej i Żuławskiej. 

 

5. Wyborca głosuje na 1 kandydata przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na 

którego głosuje.    
       

         Prezydent Miasta Katowice 

Katowice, dnia 14 lutego 2018 r.                  (-)  Marcin Krupa 

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/WyboryIReferenda/default.aspx?idt=434&menu=685
http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/WyboryIReferenda/default.aspx?idt=434&menu=685

