UCHWAŁA NR XL/454/17
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania protestu wyborczego przeciwko nieprawidłowościom przy wyborach do Rady
Dzielnicy Rokitnica w dniu 19 marca 2017 roku
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) w oparciu o § 35 ordynacji wyborczej Rady Dzielnicy Rokitnica stanowiącej załącznik
nr 2 do statutu jednostki pomocniczej Miasta Zabrze- Dzielnicy Rokitnica będącego załącznikiem do uchwały
nr XXXVI/401/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie nadania statutu jednostce
pomocniczej Miasta Zabrze- Dzielnicy Rokitnica (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 488)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznać protest wyborczy złożony przez mieszkańca miasta przeciwko nieprawidłowościom przy wyborach
do Rady Dzielnicy Rokitnica w dniu 19 marca 2017 roku za bezzasadny.
§ 2. Szczegółowe stanowisko wobec stawianych w proteście zarzutów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabrzu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze
mgr Marian Czochara
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Załącznik do Uchwały Nr XL/454/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Stanowisko wobec stawianych zarzutów w proteście wyborczym mieszkańca Rokitnicy przeciwko
nieprawidłowościom przy wyborach do Rady Dzielnicy Rokitnica w dniu 19 marca 2017 roku
W dniu 24 marca 2017 roku do Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabrzu wpłynęło pismo mieszkańca Rokitnicy
noszące znamiona protestu wyborczego. Zgodnie z § 35 ust. 1 ordynacji wyborczej Rady Dzielnicy Rokitnica: "W
ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów z powodu naruszenia
przepisów niniejszej ordynacji dotyczących przebiegu głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników
wyborów, jeśli naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik głosowania. Wnoszący protest powinien
sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera oraz wykazać,
że podnoszone zarzuty mogły mieć istotny wpływ na wynik wyborów".
Po dokonaniu analizy pisma mieszkańca, zgodnie z § 35 ust. 6, Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu rozpoznała
i stwierdziła, że kryteria protestu wyborczego spełnił jedynie pierwszy zarzut stawiany w piśmie, którego treść jest
następująca:
„Karty do głosowania były nieprawidłowo skomponowane. Kwadraty, w których należało zaznaczyć głos danego
kandydata, nie były w jednej linii z nazwiskiem kandydata. Przesunięcie było tym większe im dalej kandydat był
na liście. Mogło to doprowadzić do nieprawidłowego oddania głosu na danego kandydata oraz nieprawidłowości
przy liczeniu głosów. Dlaczego nie widziały tego komisje wyborcze? Powinny żądać wymiany wadliwych kart”.
W dniu 3 kwietnia 2017 roku Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu podjęła Uchwałę w sprawie rozpoznania
protestu wyborczego, o którym mowa powyżej, i przekazała swoje stanowisko wobec stawianych w nim zarzutów
Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Zabrze.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego na swoim posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 roku szczegółowo
analizowała sprawę i ustaliła, co następuje:
Rozdział 4 oddział 2 § 10 ordynacji wyborczej Rady Dzielnicy Rokitnica stanowi, że do zadań Miejskiej Komisji
Wyborczej w Zabrzu należy między innymi ustalenie wzorów i przygotowanie kart do głosowania.
Karta do głosowania była przygotowana i zbudowana przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w sposób
tabelaryczny. W tabeli o konwencji dwukolumnowej linie wierszy zawierające kratkę do głosowania, numer
kandydata oraz jego nazwisko i imię znajdowały się w jednym wierszu tabeli. Dwukolumnowa konwencja
tabeli oraz wielkość użytych czcionek podyktowana była maksymalną liczbą kandydatów (47 w dzielnicy Centrum
Południe), oraz długich nazwisk dwuczłonowych. Jednocześnie karty we wszystkich dzielnicach musiały mieć
zachowany jednakowy układ w zakresie marginesów, czcionek, układu strony i tabeli. Wszystkie karty, bez
względu na dzielnice, zostały przygotowane w ten sam sposób.
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Zabrze stwierdziła, że nie miała miejsca sytuacja
opisywana w proteście, jakoby: "przesunięcie (kwadratu względem linii nazwiska) było tym większe im dalej
kandydat na liście".
Ponadto zgodnie z wytycznymi Miejskiej Komisji Wyborczej, które zostały przekazane członkom Obwodowych
Komisji Wyborczych na szkoleniu w dniu 10 marca 2017 roku, zadaniem Obwodowej Komisji Wyborczej
w przeddzień wyborów był odbiór kart, ich przeliczenie oraz zgłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej wszelkich
ewentualnych nieprawidłowości.
W sobotę, 18 marca 2017 roku do trzech Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczących się na terenie
Rokitnicy (Komisje nr 3, nr 4 i nr 5) dostarczone zostały materiały wyborcze, w tym karty do głosowania. Zdając
obowiązkowy meldunek Miejskiej Komisji Wyborczej, żadna z powyższych Komisji nie stwierdziła wadliwie
wydrukowanych lub uszkodzonych kart do głosowania. Jednocześnie każda z Obwodowej Komisji Wyborczej
protokolarnie potwierdziła, że wszystkie otrzymane karty do głosowania były prawidłowe.
Następnie, 19 marca 2017 roku, przed rozpoczęciem głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza miała obowiązek
ponownego ustalenia liczby otrzymanych kart do głosowania i opieczętowania ich swoją pieczęcią. Także w tym
przypadku nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości w zakresie kart do głosowania.
Zarówno Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu jak również żadna z Obwodowych Komisji Wyborczych
w mieście, w tym Komisji nr 3, nr 4 i nr 5, które protokolarnie potwierdziły ilość otrzymanych, prawidłowo
wydrukowanych kart do głosowania, nie wyłączając karty do głosowania wydrukowanej wadliwie
lub uszkodzonej, nie stwierdziły nieprawidłowości w zakresie kart do głosowania.
Reasumując, Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Zabrze nie stwierdziła, że w wyborach do
Rady Dzielnicy Rokitnica w dniu 19 marca 2017 roku karty do głosowania zostały przygotowane wadliwie.
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Nazwiska kandydatów, choć nie były wyśrodkowane względem kratki, mieściły się w jej obrębie, a przesunięcia
kratek, w których należało postawić znak "X" nie były tym większe, im dalej kandydat był na liście.
Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Zabrze proponuje
uznanie protestu wyborczego mieszkańca Rokitnicy jako bezzasadnego.
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