
KOMUNIKAT  O  WYBORACH 
do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice 

nr 3 Zawodzie 
w dniu 20 listopada 2016 r. 

 
Stosownie do uchwały Rady Miasta Katowice XXVIII/574/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów m.in. do Rady Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie na dzień 20 listopada 2016 r., informuję: 
 

Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego nr 13 (siedziba Miejskiego Domu 
Kultury „Bogucice-Zawodzie” dział Zawodzie), będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady 
Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie w dniach: 
- 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 i 20 października 2016 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00, 
- 21 października 2016 r. w godz. od 12:00 do 13:00. 
 

W tym samym czasie i miejscu Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować kandydatów do 
składów obwodowych komisji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą stale zamieszkiwać na terenie 
miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 3: zstępnymi, wstępnymi, 
rodzeństwem, ani małżonkami). 
 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Jednostki Pomocniczej nr 3 przysługuje osobom, które 
najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie Zawodzia oraz figurują w 
rejestrze wyborców. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za 
przestępstwo umyślne. 
 

2. Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 3, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców 
Zawodzia - 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. 
 

3. Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 3, zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 
października 2016 r. 
 
4. Wybory poprzez głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 20 listopada 2016 r. w godz. od 7:00 do 
godz. 19:00 w 4  lokalach wyborczych: 
 

Szkole Podstawowej nr 2 przy Al. Roździeńskiego nr 82 
Połączone w 1 obwód Obwody nr 142/143 dla mieszkańców ulic: Al. Roździeńskiego nr parzyste 82, 86, 86a, 88, 
90, 96, 98 i 100. 
 

X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Miarki nr 6 
Obwód nr 144 dla mieszkańców ulic: 1 Maja nr parzyste od 2 do 52 i nr nieparzyste od 1 do 53e, Akademickiej, 
Bogucickiej, Czarnieckiego, Czecha, Drzewnej, Długiej, Dudy-Gracza, Floriana nr parzyste od 2 do 4 i nr 
nieparzyste od 1 do 5, Granicznej nr parzyste od 2 do 8 i nr nieparzyste od 1 do 15, Karola, Łokietka, 
Maślińskiego, Miarki, Nad Potokiem, Paderewskiego nr parzyste od 2 do 6 i nr nieparzyste od 1 do 5c, Reja i 
Rejtana. 
 

Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica nr 2 
Połączone w 1 obwód Obwody nr 145/146 dla mieszkańców ulic: 1 Maja nr nieparzyste od 55 do 93c i nr parzyste 
od 88 do 148, Boh. Monte Cassino od 1 do 26, Hałubki, Piaskowej, Al. Roździeńskiego nr parzyste od 102 do 
188g, Staszica, Waleriana, Cynkowej, Hutniczej, Murckowskiej nr nieparzysty 9, Niedurnego, Porcelanowej, 
Racławickiej i Żółkiewskiego. 
 

Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego nr 13 
Połączone w 1 obwód Obwody nr 147/148 dla mieszkańców ulic: 1 Maja nr parzyste od 150 do końca i nr 
nieparzyste od 95 do końca, Braci Stawowych, Burowieckiej, Chromika, Łącznej, Marcinkowskiego, Saint-
Etienne, Szerokiej i Wyspiańskiego 
 

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 7 września 2016 r.                  (-)  Marcin Krupa 
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