
DWB-422-7/2021 Wałbrzych, dnia 29 marca 2021 r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w dniu 26 marca 2021 r. 

w zakresie prowadzenia rejestru wyborców i jego aktualizacji 

przez Urząd Miejski w Świebodzicach.

Kontrolę przeprowadziła: Anna Podlewska - główny specjalista w Delegaturze Krajowego Biura 

Wyborczego w Wałbrzychu.

Proces kontroli obejmował analizę zasad prowadzenia, aktualizacji oraz udostępniania rejestru 

wyborców w latach 2014-2020.

Materiały do analizy sporządziła: ■

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, czynności sprawdzająco-wyjaśniające prowadzone 

były w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

I. Ustalenia kontroli:

Rejestr wyborców w gminie prowadzony jest za pomocą programu informatycznego WYB +. 

System Rejestr Wyborców WYB służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych 

przez Państwową Komisję Wyborców, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW 

o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Rejestr prowadzony jest wyłącznie w części A. W dniu sporządzenia pliku kontrolnego 

(09.03.2021 r.):

zbiór informacji dodatkowych o wpisaniu do rejestru wyborców składał się z 75 informacji 

dodatkowych,

- zbiór informacji dodatkowych o skreśleniu składał się z 169 informacji dodatkowych.

Na koniec VI kwartału 2020 r. rejestrem objętych było 17648 wyborców.

Kontroli podlegało 36 informacji dotyczących wpisania do rejestru wyborców oraz 41 

informacji dotyczących skreślenia z rejestru wyborców.

Kontrola wykazała:

1) SOL.5010.36.2018 - w systemie WOW, pod podaną sygnaturą wydano dla dwóch różnych 

wyborców decyzje administracyjne o wpisaniu do rejestru wyborców na wniosek. Jak 



wynika z pragmatyki urzędniczej pod tą samą sygnaturą nie mogą być prowadzone sprawy 

dotyczące różnych postępowań. Biorąc pod uwagę powyższe, wskazane jest skorygowanie 

omyłki, mając na względzie iż, jest to omyłka nie wpływająca na skutek prawny wydanych 

decyzji.

Zalecenia pokontrolne:

Prowadzenie przez Urząd Miejski w Świebodzicach zadań objętych kontrolą ocenia się bardzo 

dobrze. Pracownicy ewidencji ludności wykazują się bardzo dobrą znajomością przepisów. Zadania 

z zakresu prowadzenia rejestru wyborców oraz jego aktualizacji prowadzone są z bardzo dużą 

starannością. Oceniając zadania wykonywane przez pracownika ewidencji należy nadmienić iż, wzięto 

pod uwagę błąd wskazany w protokole. Nie wpływa on jednak w sposób znaczący na ocenę całokształtu 

pracy. W związku z powyższym, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

z przeznaczeniem dla jednostki kontrolowanej.

Na ustalenia niniejszej kontroli przysługuje kontrolowanemu złożenie uwag w terminie 7 dni 

od daty otrzymania protokołu.
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