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Z czynności

Lędziny, dnia 12.12.2008r.

wynikających

z nadzoru

nad prawidłowością

prowadzenia

rejestru

wyborców przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2008r. w gminie Lędziny:
•

Rejestr Wyborców w Urzędzie Gminy Lędziny jest prowadzony zgodnie z Ustawą z dnia
12 kwietnia 2001r Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Rzeczypospolitej

Polskiej i Senatu

Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późno zmianami) oraz zgodnie

z rozporządzeniem

Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji

2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania
Polską innym państwom członkowskim

Unii Europejskiej

z dnia 11 marca

przez Rzeczypospolitą

danych zawartych w tym

rejestrze (Dz. U. Nr 42 poz. 388).
•

Rejestr wyborców jest prowadzony w formie kartoteki i w systemie informatycznym
(oprogramowanie firmy Clanetjest/nie ma opcję/i wydruk/u rejestru wyborców).

•

Dokumentacja jest niezupełnie lnie jest zgodna z meldunkiem z rejestru wyborców za lIT
kwartał 2008r. Karty dodatkowe są/nie-są zakładane zgodnie ze wzorem stanowiącym
odpowiednio załącznik Nr 1 lub Nr 2 do cytowanego wyżej rozporządzenia.

o

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców na dzień inspekcji - 12766
D

dodatkowe karty zielone rejestru wyborców: - 34
§3 ust. 2 pkt 2 lit. a (stale zamieszkali, zameld. w innej gminie) - 30
§3 ust. 2 pkt 2 lit. b (nigdzie nie zameldowani) - 4
§3 ust. 2 pkt 2 lit. c (pobyt stały w danej gminie pod innym adresem) - O

D

dodatkowe karty niebieskie rejestru wyborców - O

D

dodatkowe karty różowe rejestru wyborców - 28
Część A-28
§3 ust. 4 pkt 1 (pozbawienie praw) - 12
§3 ust. 4 pkt 2 (wpisany w innej gminie) - 16
§3 ust. 4 pkt 3 (pobyt stały w danej gminie) - O
Część B -.0
§3 ust. 4 pkt 1 (pozbawienie praw) - O.
§3 ust. 4 pkt 2 (wpisany w innej gminie) - O
§3 ust. 4 pkt 3 (pobyt stały w danej gminie) - O

•

Dokumentacja z rejestru wyborców jest prowadzona rzetelnie.

Działania Urzędu zmierzające do uaktualnienia rejestru wyborców:
Wg informacji udzielonych przez p. Iwonę Dworak

---------

•

Urząd prowadzi

około 24 sprawy roczrue o wymeldowanie

mieszkańców

decyzją

administracyjną. Nie ma wśród nich spraw dotyczących osób przebywających

stale za

granicą.
•

Około 30 osób zgłosiło wyjazd za granicą.

•

Około 30 - 40 osób nie wymieniło starych dowodów osobistych na nowe.

Zalecenia pokontrolne:
- skompletować w jedną całość karty zielone, wnioski osób starających się o wpisanie do rejestru
wyborców, decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców, zawiadomienia do gminy rewersu karty
oraz zawiadomienia o odbiorze decyzji przez osoby wnioskujące o wpisanie do rejestru,
- uporządkować karty różowe wg rodzajów, zakładając kontrolkę do tych kart,
- rozdzielić zbiór kart archiwalnych od zbioru kart aktualnych.

Informacji udzielił/a:

Inspekcję przeprowadzili:

Iwona Dworak

Barbara Olejnik-Sobczyk - gł. specjalista
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Informatyk

Mirosława Wolańczyk - gł. specjalista
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