
UCHWAŁA NR XLIII/589/18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości 
terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Orzesze

Na podstawie art.6, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1875 z póź.zm.)

Rada Miejska Orzesze, postanawia:

§ 1. Wystąpić do Państwowej Komisji Wyborczej z  wnioskiem o  dokonanie  zmiany 
właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w  ten sposób, że Miasto Orzesze podlegać 
miałoby Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach zamiast Komisarzowi Wyborczemu w  
Bielsku-Białej; właściwość którego przyjęto Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z  dnia 
5  lutego 2018r. w  sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy 
wyborczych oraz ich siedzib, a  także trybu pracy komisarzy wyborczych.

§ 2. Wystąpić do Sejmiku Województwa Śląskiego o poparcie działań przywrócenia 
właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w  Katowicach dla terenu Miasta Orzesze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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UZASADNIENIE

Na podstawie art.160 § 4 i art.166 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy Państwowa
Komisja Wyborcza podjęła w dniu 5 lutego 2018r. uchwałę w sprawie określenia właściwości
terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a  także trybu pracy komisarzy
wyborczych. W/w uchwałą dokonano zmiany właściwości terytorialnej obszaru powiatu mikołowskiego
w ten sposób, że obecnie właściwym jest Komisarz Wyborczy w  Bielsku–Białej (w miejsce uprzednio
Komisarza Wyborczego w  Katowicach).

Obszar Powiatu Mikołowskiego, w skład którego wchodzi pięć gmin tj. Mikołów, Łaziska Górne,
Orzesze, Ornontowice i Wyry od samego początku istnienia, a wcześniej same gminy, podlegały
terytorialnie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. Wszystkie wybory wykazały, że podział ten był
trafny i ekonomicznie, regionalnie oraz społecznie uzasadniony. Ponadto wieloletnie doświadczenie
wskazuje na niezawodność takiego rozwiązania, tak bardzo istotną przy przeprowadzaniu wyborów.
Takie przyporządkowanie nigdy nie sprawiało Państwowej Komisji Wyborczej najmniejszych
problemów.

Istotne znaczenie ma też odległość naszego miasta do siedziby Komisarza Wyborczego w Katowicach,
tj. 25km z  czasem przejazdu samochodem i pociągiem do 40 minut. Dokonanie zmiany i  włączenie nas
obszarowo pod właściwość Komisarza Wyborczego w  Bielsku-Białej rodzi większą odległość – 50km,
z  czasem przejazdu nawet do 90 minut. Układ komunikacji publicznej, celem skorzystania chociażby w
przypadku spotkań, narad (w czasie zarządzonych wyborów czy referendum) jest niedostosowany do
połączenia Miasta Orzesze z Bielskiem-Białą. Brak jest bezpośrednich połączeń pomiędzy Miastem
Orzesze, a  Bielskiem–Białą, co spowoduje iż czas przejazdu środkami komunikacji publicznej może
trwać do kilku godzin, a sam przejazd będzie niezmiernie skomplikowany.

Naszemu mieście jest bliżej do Katowic, niż do Bielska–Białej. Obecnie mieszkańcy Miasta Orzesze
utożsamiają się z  Katowicami: tym bardziej, iż jeżdżą tam załatwiać formalności, a bardzo często
również tam pracują. Katowice to siedziba organów odwoławczych drugiej instancji (zarówno w
postępowaniach administracyjnych, cywilnych czy karnych). Jest to także siedziba organu pierwszej
instancji – Wojewody Śląskiego. Niewątpliwie dobre, przemyślane skomunikowanie z  Katowicami
stanowi duże ułatwienie dla wszystkich zainteresowanych. Organizacja i  zapewnienie połączeń
środkami komunikacji publicznej odbywa się z tymi miastami, gdzie nasi mieszkańcy uczą się i  pracują,
czyli z regionem katowickim czy tyskim.

W tym miejscu należy odwołać się także do historycznej więzi społecznej Miasta Orzesze ze
Śląskiem, gdzie zgodnie z podziałem terytorialnym państwa na województwa, Orzesze wchodziło w
skład województwa katowickiego (a nie ówczesnego bielskiego). Nasza tradycja, kultura, czy gwara w 
jakiej się komunikujemy to cechy Górnego Śląska. Nasze miasto posiada charakter gminy górniczej, a
znaczna część naszych mieszkańców pracuje w Kopalniach Węgla Kamiennego. Bielsko–Biała to stolica
Podbeskidzia, regionu związanego z kulturą i tradycją góralską, zupełnie odmienną od tradycji i kultury
śląskiej.

Biorąc powyższe, zwracamy się z  uprzejmą prośbą o zmianę podjętej uchwały i przywrócenie Miastu
Orzesze i całemu obszarowi powiatu mikołowskiego właściwości terytorialnej i rzeczowej Komisarza
Wyborczego w Katowicach.
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