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Trzebinia, dn. 13.08.2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Trzebinia 

Pan Zdzisław Ścigaj 

ul. Piłsudskiego 14 A 

32-540 Trzebinia 

 

 

Dotyczy: uściślenia i uporządkowania granic okręgów wyborczych i granic stałych obwodów głosowania 

 

 

Panie Przewodniczący, 

analizując dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej trzebińskiego UM uchwały Rady 

Miasta Trzebini ws. podziału gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miasta 

Trzebini oraz ws. podziału gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zauważam pewną nieścisłość.  

 

Uchwała nr XXVII/300/VI/2012 Rady Miasta z dn. 26.10.2012 r. – okręg wyborczy IV – os. 

Centrum I – zawiera w spisie ulic całą ul. Żmirka, co kłóci się z uchwałą nr XXXIII/353/VI/2013 

Rady Miasta z dn. 1.03.2013 r., gdzie obwód głosowania IV – os. Centrum I – zawiera w spisie ulic 

ul. Żmirkę nr 1 i 2.  

 

W związku z tym proszę o doprecyzowanie, do którego okręgu wyborczego należy ul. Żmirka. 

Domyślam się, że ul. Żmirka (z wyłączeniem nr 1 i 2) należy do okręgu wyborczego nr 3 – os. 

Krakowska i os. Piaski, natomiast ul. Żmirka nr 1 i 2 należy do okręgu nr 4 – os. Centrum I.  

W załączniku nr 2 do pisma (do podziałów na obwody) widnieje prawidłowy podział, jednakże  

w podziale na okręgi brakuje tego doprecyzowania. Bardzo proszę o uściślenie ww. informacji  

i zamieszczenie na stronie internetowej UM lub BIP-u. 

 

 

                                                     Tadeusz Adamczak 

   
Przewodniczący Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia 

 

Załączniki: 

1. Wyciąg z uchwał Rady Miasta Trzebinia – Uchwała nr XXVII/300/VI/2012 Rady Miasta z dn. 

26.10.2012 r. oraz wyciąg z uchwały nr XXXIII/353/VI/2013 Rady Miasta z dn. 1.03.2013 r. 
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Załączniki do pisma: 

 

1. Wyciąg z uchwał Rady Miasta Trzebinia – Uchwała nr XXVII/300/VI/2012 Rady Miasta z dn. 

26.10.2012 r. 

 

 
 

2. Wyciąg z uchwały nr XXXIII/353/VI/2013 Rady Miasta z dn. 1.03.2013 r. 

 

 
 


