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Rewizja granic okręgów wyborczych – Pytania i odpowiedzi 

 
 

1. Czym są granice okręgu wyborczego? 
Granice okręgów wyborczych są podstawą wybierania członków Rady 
Miejskiej i Rady Regionu.  
 

2. Czym jest rewizja granic okręgu wyborczego? 
Rewizja granic okręgu wyborczego to proces, którego celem jest 
zagwarantowanie, aby struktura okręgów wyborczych miasta pozostała 
zgodna z trendami demograficznymi i przyrostem ludności miasta.  
 

3. Dlaczego rewizja granic okręgów wyborczych jest konieczna właśnie teraz? 
Rada Miejska zatwierdziła rewizję granic okręgów wyborczych głównie w celu 
zniwelowania nierówności liczby mieszkańców obszarów wyborczych.  

 
4. Jakie są kryteria tej rewizji? 

Kryteria te, zatwierdzone przez Radę, zapewniają: 
a) Skuteczną reprezentację    

o Wyborcy powinni być reprezentowani w możliwie jak najbardziej 
równym stopniu 

o Powinna istnieć równa reprezentacja w skali miasta i regionu Peel  
b) Reprezentację według zaludnienia   

o Liczba ludności w każdym okręgu powinna być mniej więcej równa.   
Odchylenie w granicach 25% (+/-) od średniej liczby ludności w 
okręgu wyborczym zapewnia jednolite podejście do kwestii 
równomiernej dystrybucji ludności.  

o Należy wziąć pod uwagę rozbieżności w liczbie ludności, jak 
również prognozy demograficzne.   

       c) Należy rozważyć tendencje demograficzne i wzrost zaludnienia 
o Należy brać pod uwagę wpływ rozbudowy i intensyfikacji na liczbę 

ludności.  
d) Ustalone i nowsze dzielnice miasta powinny pozostać w miarę możliwości 

w niezmienionym kształcie.  
e) Linie granic okręgów wyborczych powinny w miarę możliwości jak 

najściślej odpowiadać granicom fizycznym. 
 

 
5. W jaki sposób w ramach rewizji zostały określone istniejące dzielnice i 

rejony miasta będące przedmiotem rewizji? 
Podczas rewizji wykorzystano plany pomocnicze i odnośniki do rejonów na 
różnych planach miasta.  
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6. Jakie dane dotyczące liczby ludności wykorzystano przy rewizji? 
Prognozy demograficzne zostały dostarczone przez Wydział Planowania, 
Architektury i Rozwoju, w oparciu o dane zgromadzone w roku 2011. 
Prognozy dotyczące przyszłego wzrostu liczby ludności obejmują lata 2014, 
2018 i 2022. 

 
7. Kiedy przeprowadzono ostatnią rewizję granic okręgu wyborczego? 

Rewizję granic okręgu wyborczego przeprowadzono ostatnio po wyborach do 
władz miejskich w roku 2000, gdy Rada Miejska podjęła decyzję o redukcji 
liczby radnych z 17 do 11. Zmiany w granicach okręgów wyborczych i składzie 
Rady pozostawały w mocy podczas wyborów do władz miejskich w roku 2003 
i obowiązują do chwili obecnej.  

 
8. Na jaki temat prosimy o uwagi ze strony mieszkańców? 

 Dla celów obecnej rewizji Rada zaleciła wersję obejmującą 12 okręgów 
wyborczych, co zwiększy liczbę członków Rady Miasta Brampton o dwóch 
radnych – kliknij tutaj, aby zobaczyć mapę 

 Wszelkie inne alternatywne propozycje oraz sugestie ze strony 
mieszkańców będą mile widziane.  

 
Jeśli chcesz narysować własną wersję, możesz uzyskać mapy z liczbą 
ludności na lata 2014, 2018 i 2022 w następujący sposób: 

 
o klikając łącza umieszczone po prawej na tej stronie internetowej 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Ward-Boundary-Review.aspx  
o kontaktując się z Wendy Cooke, Coordinator of Elections and Special 

Projects, tel. 905.874.3481 lub e-mail wbr@brampton.ca   
o uczestnicząc w jednym z publicznych spotkań konsultacyjnych  

 
9. Czy są jakieś implikacje finansowe związane z proponowaną wersją? 

Każde zwiększenie liczebności Rady Miejskiej będzie wymagać zwiększenia 
budżetu. Na przykład wzrost liczby radnych o dwie osoby oznacza wydatek 
$300 000 z budżetu rocznego. Koszt ten obejmuje wynagrodzenie radnych, 
personel pomocniczy i powiązane wydatki.  

 
Wszelkie implikacje finansowe będą przedstawione w raporcie omawiającym 
szczegółowo wyniki publicznych konsultacji, na początku roku 2013.   

 
10. W jaki sposób komentarze mieszkańców zostaną przedstawione Radzie? 

Po zakończeniu okresu publicznych konsultacji (1 listopada – 7 grudnia 2012 
r.), personel zestawi wszystkie komentarze i zaproponowane wersje w celu 
przedstawienia Radzie Miejskiej na początku roku 2013.  
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11. Kiedy zostanie przedstawiony Radzie raport końcowy w sprawie rewizji 

granic okręgów wyborczych? 
Personel przedstawi ten raport Radzie Miejskiej na początku roku 2013. 
Raport będzie zawierać zestawienie wszystkich komentarzy otrzymanych od 
mieszkańców oraz zalecenia końcowe.  
 
Po podjęciu ostatecznej decyzji przez Radę Miejską, w razie potrzeby zostaną 
wydane rozporządzenia (tylko w przypadku dokonania zmian granic okręgów 
wyborczych i/lub składu rady) na początku roku 2013. 

 
12. Co się stanie, jeśli Rada nie zatwierdzi zmian swojej obecnej struktury 

lub przebiegu granic okręgów wyborczych? 
Obecne granice i struktura Rady pozostaną w mocy do czasu wyborów do 
Rady Miejskiej w roku 2014. 

 
13. Co się stanie, jeśli Rada zatwierdzi zmiany granic okręgów wyborczych 

lub zmianę składu Rady? 
Po wydaniu przez Radę rozporządzeń w sprawie wprowadzenia zmian 
okręgów, muszą one zostać podane do wiadomości publicznej w ciągu 15 dni.  
 
Po wydaniu rozporządzenia obowiązuje 45-dniowy termin wnoszenia apelacji. 
Apelację od decyzji dotyczącej zmian granic okręgów wyborczych może 
wnieść każda osoba fizyczna lub prawna. Jeśli nie wpłynie żadna apelacja, 
rozporządzenia zostaną uznane za ostateczne i wiążące. Jeśli wpłynie 
apelacja, zostanie ona rozpatrzona i rozstrzygnięta przez Ontario Municipal 
Board (Radę Miejską Ontario) przed uznaniem decyzji za ostateczną.  

 
14. Jaki jest termin dokonania zmian granic okręgów wyborczych/składu 

rady, aby zmiany weszły w życie przed wyborami do Rady Miejskiej w 
roku 2014?  
Wszelkie decyzje, dotyczące zmiany granic okręgów wyborczych/składu 
Rady, w tym decyzje w sprawie ewentualnych apelacji do Ontario Municipal 
Board, muszą być ostateczne do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 
15. Jeśli chcę zaproponować swoją wersję lub zgłosić uwagi, jak mogę to 

zrobić?  
Mieszkańcy mogą zgłaszać pisemne komentarze i sugestie lub zadawać 
pytania. Zestawienie wszystkich komentarzy itp. zostanie przedstawione 
Radzie w raporcie personelu na początku roku 2013:  

 
Pisemne komentarze i/lub sugestie można zgłaszać przy jednej z 
następujących okazji, do piątku, dnia 7 grudnia 2012 r. włącznie:  
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Tel./faks: 
 

Wendy Cooke, Coordinator of Elections and Special Projects 
 Tel.:  905.874.3481 
 TTY:  905.874.2130 
 Faks:  905.874.2119 
 
 
Osobiście: 
 

 Ratusz miasta Brampton (City Hall) – City Clerk’s Office, 1sze piętro 
– godz. 8:30 – 16:30, od poniedziałku do piątku 

 Publiczne spotkania konsultacyjne – godz. 19:00 – 21:00 
o City Hall Atrium – środa, 14 listopada  
o South Fletcher’s Recreation Centre - czwartek, 15 listopada  
o Cassie Campbell Recreation Centre - środa, 21 listopada  
o Brampton Soccer Centre - czwartek, 22 listopada  
o Earnscliffe Recreation Centre - wtorek, 27 listopada  
o Century Gardens Recreation Centre - czwartek, 29 listopada  

 
Spotkania te będą prowadzone w formie otwartej, bez oficjalnej 
prezentacji. Zapewnią one mieszkańcom możliwość zapoznania się bez 
pośpiechu z wersjami granic okręgów wyborczych i zadawania pytań 
personelowi.  

 
Email: 
 

 wbr@brampton.ca 
 

Twitter: 
 

 @bramptonwards 
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