Warszawa, dn. 12 grudnia 2019 r.

Notatka
z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

w dniu 10 grudnia 2019 roku.
Kontrola dotyczyła poprawności prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców
i

została

przeprowadzona

przez

pracownika

Krajowego

Biura

Wyborczego

Delegatury w Warszawie:
Huberta Surmacza

-

-

starszego radcę.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra

Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej
Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru
wyborców i sporządzania spisów wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 943).
W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rejestr wyborców prowadzony jest
przez Urząd Stanu Cywilnego, a osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie i aktualizację
rejestru wyborców są Panie Krystyna Poncyliusz
i Anna Mackiewicz

—

—

inspektor, Małgorzata Kucicka

—

inspektor

inspektor.

Panie prowadzą rejestr wyborców

oraz program

obshigi

wyborów „WOW”

na wydzielonym stanowisku komputerowym.
Informacja

o

warunkach

dopisania

się do

rejestru wyborców oraz wzory

obowiązujących druków dostępne są w pokoju, w którym składane są wnioski o wpisanie
do rejestru wyborców. Informacje oraz wzory druków dotyczące rejestru umieszczone są także
na stronie internetowej Urzędu, a w okresie przedwyborczym także dostępne są bezpośrednio
w budynku Urzędu.
Sposób prowadzenia rejestru.

1.

Rejestr wyborców jest prowadzony w formie elektronicznej przy wykorzystaniu programu
komputerowego SELW1N, a także prowadzona jest dodatkowo ewidencja papierowa.

2.

Rejestr wyborców aktualizowany jest na bieżąco. W odniesieniu do osób skazanych,
ubezwłasnowolnionych czy zmarłych dane aktualizuje się bezzwłocznie po otrzymaniu
stosownych dokumentów.

3.

W roku 2019 wydano 125 decyzji.

4.

Do Urzędu nie wpłynęła żadna reklamacja związana z prowadzeniem rejestru, a także nie
było odwołań z tego tytułu.

5.

Co

kwartał meldunek o stanie rejestru wyborców przekazywany jest do Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

6.

Wnioski wyborców, wydane decyzje, potwierdzenia odbioru decyzji oraz zawiadomienia
i potwierdzenia wysyłane do innych jednostek przechowuje się w zamykanych szafach,
pomieszczenie jest zamykane na patentowy zamek. Budynek Urzędu jest wyposażony
w instalację alarmową.

7.

Rejestr wydanych decyzji prowadzony jest w systemie rocznym w kolejności składanych
wniosków.

8.

Po złożeniu przez wyborcę wniosku dokonuje się potwierdzenia jego zamieszkiwania pod
wskazanym adresem we współpracy z innymi referatami Urzędu, a w przypadkach
koniecznych na podstawie wizji lokalnej.

9.

Z przeprowadzonej
5

-

kontroli wniosków i decyzji wynika, że zachowany jest

dniowy termin od momentu złożenia wniosku przez wyborcę o wpisanie do rejestru

do wydania decyzji, a zawiadomienia wysyłane są niezwłocznie. Niezwłocznie zakładana
też jest informacja dodatkowa rejestru. Zawiadomienia z innych jednostek samorządowych
przekazywane są przez tamtejsze urzędy bez opóźnień.
10. Nie złożono wniosków o udostępnienie rejestru wyborców ani reklamacji na jego
prowadzenie.

Podsumowanie
Kontrola wykazała, że w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rejestr
wyborców jest

prowadzony z należytą starannością oraz jest on aktualizowany zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
W rozmowie z pracownikiem Delegatury zwrócono uwagę na problemy w działaniu
systemu e-PUAP szczególnie w okresie poprzedzającym wybory.
Pewne zastrzeżenia może budzić usytuowanie stanowisk przy których przyjmowani

są interesanci. Często w sprawach związanych z prowadzeniem ewidencji ludności poruszane
są przez obywateli sprawy prywatne, niekiedy krępujące dla interesanta. Brak jakiegokolwiek
odizolowania od sąsiednich stanowisk może powodować niepotrzebne napięcia, zwłaszcza
w świetle obowiązujących przepisów RODO.
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