KRAJOWE BIURO WYBORCZil
DELEGATURA W OPOLłJ
45-082 Opole, ul. Piastowska l4
te|.77 45437 2|,fax77 4544a 19
NIP: 754-27-38-869

DoP-422-2l19

Opole, dnia 1 lutego 2019 r.

PRoToKÓŁ
z kontroli prawidłowościprowadzenia rejestru wyborców

przezUrząd Gminy Lasowice Wielkie

I.
\J

INFORMACJE PODSTAWOWa

Nazwa podmiotu kontrolowanego: Utząd Gminy Lasowice Wielkie
Adres podmiotu: Lasowice Wielkie 99A
Podstawa prawna podjęcia kontroli: art, 167 § 1pkt I oraz 5 ustawy zdnta 5 stycznia20ll

t.

-

Kodekswyborczy(Dz. U. zż0I8r.poz.754,|000i 1349)wzwiązkuz § 2ust. 1pkt

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i

Administracji

z

dnia 27 lipca 2011

1

r.

w

sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych

z

nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców

i

sporządzaniem spisów wyborców

(Dz. U. 201I nr l58, poz. 943 orazDz. U. z2019 r. poz. 72)

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Referat Ewidencji Ludności,Dowody
Osobiste

Kontrolowaną

j

ednostkę reprezentowała : Alicj a SIWIELA, Podinspektor

Data przeprowadzenia kontroli: 31 stycznia 2019 r.

Kontrolę prueprowadziNaz Agnieszka Mikucka, Starszy Specjalista w Krajowym Biurze
Wyborczym Delegaturze w Opolu

Działając na podstawie upoważnienia: o sygnaturze DOP-0812-2-83119, z dńa

2l

stycznia

20|9 r., do kontroli spisów oraz rejestrów wyborców prowadzonych przez gniny wojewódżwa
opolskiego

przedmiot kontroli: prawidłowośćprowadzenia Ąestru wyborców zgodnie
z przepisami Kodeksu wyborczego, a także Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie Ęestru wyborców oraz Ębu przekazywańa przez Rzeczpospolitą
Polską innym pństwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawarĘch w tym rejestrze

z

dnia 27

lĘca 20tl t. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.

1316 oraz

z

2018 r. poz. 2209) oruz

prawidłowośćsporządzania spisów wyborców zgodnie z wymogami Rozporządzeńa Ministra
Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu wyborców
poz. 5), jak i ustawy

II.

z

dnia 5 stycznia 201l

r.

-

z

dnia

ż9 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2015

r.

Kodeks wyborczy.

USTALENIA KONTROLI

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ż:
_

pomieszczenie rł. IJrzędzte. w którym zgromadzone są dokumen§,rejestru rłl'borcorr oraz

sporządzone spisy wyborcólł.. znajduje się na pierrł,szym piętrze budl'nku. prz1' czl'm jest
odpowi edn

io

zab ezpteczone poprzez

ainstal ow ani e

armu oraz okratow ani a w oknach

al

,

prac1, znajdują się niezbędne akt,v prawne regulujące kwestię prowadzenia

- na stanowisku

rejestru wyborcóu,: ustawa

poz,754, 1000

z

i

z

dnia 5 stycznia 2011

r.

-

Kodeks wyborczy (Dz.U. z2018

r.

1349) oraz Rozporządzenie Ministra Sprarł,Wewnętrznych i Administracji

w sprawie rejestru rłl.borcórł, oraz trybu

przekaz_vrł,ania przez Rzeczpospolitą Polską innym

państwom członkorł,skim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

20I| r, (tj. Dz.IJ. z żO|7 r., poz,

13116

oraz

z

z dnia27

|tpca

2078 r. poz. 2209), Rozporządzenie Ministra

Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu wyborców

z

dnia 29 grudnia ż014 r. (Dz.U. z ż075 r.

poz. 5), a także wyjaśnienia i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej , przekazywane przez
Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu, dotyczące rejestru wyborców;

-

rejestr wyborców Gminy, prowadzony jest zgodnie

z

przepisami Kodeksu wyborczego

regulującymi przedmiotową kwesttę oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania ptzez Rzeczpospolitą
Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
z

dnia 27 \ipca 20I I r., w systemie informatyc znym Selwin.

System informatyczny Selwin posiada funkcjonalności wprowadzenia danych dotyczących
typu zakładanej informacji (Z2A, Z2B, R41, R42 itd.) oraz geneTowania zestawień typów

I

informacji, pomocnych prz} sporządzaniu meldunku kwartalnego, Sl,stem umozlirł,ia ponadto
generowanie statystyk liczb1 mieszkańców w interpretacji PKW, jak

i wyborców..

rł, rozbiciu

na okręgi wyborcze, obrł,odv głosowania, które to zestawienia genero\\ane są przez osobę
odpowiedzialną

za

prorvadzenie rejestru wyborców każdorazowo przed sporządzeniem

meldunku kwartalnego

o

stanie rejestru wyborców. Pomocniczo,

w

zaktesie prowadzęnia

rejestru wyborców oraz przekazvił,ania okresowych informacji o liczbie wyborców objętych
rejestrem, wykorzystywanv jest rórł,nież program informatyczny udostępniony przęz Krajowe

Biuro Wyborcze

-

Wsparcie Organów Wyborczych (WOW), w tym aplikacja Centralnego

Rejestru Informacji Dodatkowych (CRID);

- informacje dodatkowe dotyczące wpisania wyborcy zakładanę są na bieżąco, na podstawie
decyzji Wójta Gminy o wpisaniu wyborcy do rejestru, na złożonyptzęz niego uprzednio

wniosek. Dokumentacja dotycząca wpisania wyborcy

na złożony przez niego

wniosek

przechowywana jest wraz z kompletem dokumentów załączonych do wniosku. Dokumentacja
dotycząca wpisania wyborcy na złożony przęz niego wniosek, zawięra komplet r,lymaganych

dokumentów (decyzję o wpisaniu do RW, zawiadomienie o wpisaniu do RW, wniosek oraz
pisemną deklarację wyborcy, ksero dowodu osobistego), w tym notatkę słuzbową o dokonanej

przed rłr.,daniem decyzji weryfikacji. cz1, osoba wnoszaca wniosek o rłpisanie do rejestru
wl,borców spełnia warunek stałego zamieszkania na terenie gminy, o którym mowa w art. 20

§

2 Kodeksu wyborczego.

Informacje

o

skreśleniuwyborcy

z

rejestru wprowadzane są natomiast

po

uprzednim

otrzymaniu stosownego zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru w innej gminie lub
otrzymaniu zawiadomienia sądowego o pozbawieniu wyborcy prawa wybierania,
Informacje dodatkowe wymagające przeniesienia do zbioru przejściowego, przenoszone oraz
przechowywane są kompleksowo (wnioski wraz dokumentami do nich dołączonymi, decyzjami

t

zawtadomieniami) zgodnie

z

Rozporządzentem Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą
Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tyn rejestrze

z dnia}7

- rejestr

lipca})ll

r.;

wyborców prowadzony jest w sposób prawidłowy. Pomocniczo prowadzone są także

teczki zawierające wydrŃi informacji dodatkowych) wraz

z

dokumentami zródłowymi

stanowiącymi podstawę do zńożęnia informacji o wpisaniu lub skreśleniuwyborcy z rejestru
wyborców, w podziale na informacje o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców (karty zielone)

oraz skleśleniuwybotcy

z

rejestru wyborcórł, (karty rózowe),

a lakże zbiór

PrzejŚciowY

(archiwum);

- spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach ponownych do RadY GminY Lasowice
Wielkie w okręgu nr 9 zarządzonych na dzięń 10 lutego 2019 r. sporządzonY został terminowo,

w 2 egzemplarzach, zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, w szczególnoŚci art. 26 § 11
oraz wyrnogami Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych w sprawie spisu wyborców

dnia 29 grudnia 2Ol4 r., według wzoru stanowiącego

z

zńącznik

nr 1 do przedmiotowego zarządzenia. Aktualizacji spisu dokonuje się zgodnie z PrzePisami
rozporządzenia w systemie informatycznq, a po wydruku spisu - ręcznie otaz w systemie
informatycznp;'
- skrzynka RW, na którą przesyłane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w' OPolu
bieżące informacje oraz wyjaśnienia dotyczące kwestii rejestru wyborców oraz sPisów
wyborców, sprawdzana jest systematycznie (codziennie),

UI. ZALECENIAPOKONTOROLNE
przeprowadzone czy,nności kontrolne. nie lł;vkazały naruszenia przePisów Prawa w zakresie
prawidłowo ści prorł,adzenia rej estru rłyborcórł,. Za\ec a się j edynie

:

_

przeniesienie dokumentacji dotyczącej rejestru wy,borców (wydruków informacji
dodatkowych wraz z dokumentami źródłowymi stanowiącymi podstawę do zńoŻenta

informacji

o

segregatorów

wpisaniu lub skreśleniuwyborcy

w podziale na

segregator

z

z

rejestru wyborców)

do

,.kańami zielonymi", segregator

oddzielnYch

z

,.kartami

rózowymi" olaz segregator zawierający dokumenty wyłączone do archiwum;

- uporządkowanie przeniesionej do segregatorów dokumentacji w podziale na tYP,zńożonej
informacji dodatkowej. Karty zielonę segregujemy oddzielając je przekładkami w Podziale
je przekładkami
na informacje typu Z2A, Z2B, Z\C. Karty rózowe segregujemy oddzielając
w podziale na informacje typu R41, R42, R43;

-

ułozenie informacii

w obrębie typów o wpisaniu/ skreśleniuz

rejestru wYborców oraz

informacji archiwalnych w porządku chronologicznym od informacji założonejnajwczeŚniej
do informacji bieżących;

,

-

dokonania przeglądu

karr

w poszczególnych teczkach zawierających
informacje o wpisaniu/ skreśleniu rrr
borcy oraz naniesienie na nie, typu założonej
informacj i
IZ)A. Z2C,P.4l, R42 itd.).
zatnieszczonych

I\,. INFORMACJE KoŃCo\\,E
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano
w książce kontroli Urzędu Gminy Lasowice
Wielkie.
Protokół doręczono kieror,nikorvi podmiotu
kontrolowanęgo w dniu

Kierownikowi Podmiofu kontrolowanego,

po

zapoznaniu się

z

..r.6..a,ł..,to.Ą3.r,
tteściąprotokołu kontroli,

Przl'sługuje w terminie 7 dni od otrzymaniaprotokołu prawo
zgłoszenia - przedpodpisaniem
Protokołu - umotYrł'owanYch zasttzeżeń dotyczących
ustaleń zawaltychw protokole lub prawo
odmorłY PodPisania Protokołu. Zastrzeżenle
lub odmowa (z podanie m przyczyny) powinny
b:,c złożonena piśmie.

Protokół sPorzątlzcno

l!

drr'Óch jeclnobrzmiący,ch egzemplar zach,
pozostaw.ia się kierownikowi podmiotu
kontrolowanego.

z

który,ch jeden

§tarszy Specjaiista

ę\Qb-}.q

mgr Agnies:ka
Mikucką

(podpis osob1, kontrolujacej

)

wÓJT

(podpis

k)

ika podnriotu kontrolującego)

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)
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