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PROTOKÓŁ KONTROLI 

prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców 

w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 

I. Informacje o kontroli 

Kontrolę przeprowadził Radosław Rybak - główny specjalista w Delegaturze 

Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na podstawie upoważnienia DSD-422- 

17 /l 8 z dnia 18 czerwca 2018 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego. 

1. Podstawa prawna podjęcia kontroli oraz zasady i tryb jej przeprowadzenia 

Pracownik Krajowego Biura Wyborczego przeprowadził · okresową kontrolę 

prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Urzędzie Gminy 

Mińsk Mazowiecki na podstawie art. 165 § 1 pkt 1-2 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks wyhorczy (Dz. U z 2017 r. poz.1 S i poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 130 

i 138). Zasady i tryb przeprowadzania kontroli rejestru wyborców regulują przepisy 

rozdziału 5 § 21 Regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. z 2011 r. Nr 26 

poz. 286 i M. P. 2012 r. poz. 38) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji 

Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru 

wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 943). 



2. Czas i miejsce kontroli 

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Mińsk 

Mazowiecki.W czasie kontroli, wyjaśnień udzieliła osoba prowadząca, z upoważnienia 

Wójta, stały rejestr wyborców Pani Lidia Nowak - inspektor ds. ewidencji ludności 

i dowodów osobistych, zatrudniona na tym stanowisku od 2007 r. 

3. Zakres kontroli 

Kontrolą objęto prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w Urzędzie 

Gminy Mińsk Mazowiecki od dnia zakończenia ostatniej kontroli tj. od dnia 25 marca 

2014 r. do dnia kontroli tj. do dnia 20 czerwca 2018 r.. W toku kontroli ocenie 

podlegały następujące zagadnienia: 

1) Sposób prowadzenia przez Wójta rejestru wyborców, 

2) Postępowanie w zakresie wpisywania wyborców do rejestru wyborców 

z urzędu i na wniosek, 

3) Postępowanie w zakresie skreślania wyborców z rejestru wyborców, 

4) Sporządzanie i przekazywanie zawiadomień o osobach wpisanych do rejestru 

wyborców i skreślonych z rejestru wyborców, 

5) Sposób udostępniania rejestru wyborców oraz rozpatrywania reklamacji na 

nieprawidłowości w rejestrze wyborców. 

TT. Ustalenia kontroli 

Rejestr wyborców prowadzony jest na podstawie rejestrów mieszkańców oraz 

rejestrów zamieszkania cudzoziemców, o których mowa w ustawie z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. , poz. 657), z uwzględnieniem decyzji 

Wójta o wpisaniu do rejestru wyborców. 

Rejestr prowadzony jest w systemie informatycznym SEL WIN wers Ja 

2018.01.09.a 
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Rejestr jest prowadzony tylko w części „A" tj. dla wyborców posiadających 

obywatelstwo polskie. 

W Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki wyborcy państw członkowskich Unii 

Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, nie składali wniosków o wpisanie do 

rej estru wyborców. 

Rejestr wyborców prowadzi się w układzie określonym w § 3 ust. 1 ww. 

rozporządzenia tj. według poszczególnych miejscowości, a w nich - według kolejnych 

numerów domów oraz według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym. 

Rejestr wyborców w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, aktualnie w części „A", 

zawiera zbiór informacji dodatkowych: 

1. O wyborcach wpisanych do rejestru wyborców na podstawie decyzji Wójta 

wydanych na wniosek dla osób przebywających na terenie gminy, a zameldowanych 

na pobyt stały w innej gminie - 64. 

W kontrolowanym okresie czasu wydano 33 decyzje o wpisamu wyborcy do 

rejestru wyborców. 

Zgodnie z art. 20 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, decyzje 

wydano z zachowaniem 3 dniowego terminu od dnia wniesienia wniosku. 

Na powyższą okoliczność dokonano czynności sprawdzających potwierdzających fakt 

zamieszkiwania wnioskodawcy pod adresem wskazanym na wniosku ( art. 20 § 2 

Kodeksu wyborczego). 

Decyzji o odmowie wpisania osoby zainteresowanej ( na jej wniosek ) do rejestru 

wyborców nie stwierdzono. 

2. O wyborcach wykreślonych z rejestru wyborców na podstawie otrzymanych 

zawiadomień, co do osób zameldowanych lub ostatnio zameldowanych na obszarze 

gminy na pobyt stały: 

a) o pozbawieniu prawa wybierania - 13, 

b) wpisanych do rejestru w innej gminie - 37. 
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Nie składano wniosków o udostępnienie rejestru wyborców. 

Do rejestru wyborców w kontrolowanym okresie czasu wniesiono 1 reklamację 

na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w sprawie wpisania do rejestru wyborców 

osoby co do której zachodziło podejrzenie, że nie zamieszkuje stale i nie przebywa 

pod adresem wskazanym w rejestrze wyborców na obszarze gminy Mińsk 

Mazowiecki. W świetle powyższego przeprowadzono postępowanie wyjaśniające 

na podstawie którego Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wydał decyzję / sygn .. akt 

OLE.5010.6.1. z dnia 22.10.2014 r. /, o skreśleniu ze stałego rejestru wyborców 

wyborcy Gminy Mińsk Mazowiecki. Na powyższą decyzję, osoba skreślona 

z rejestru wyborców wniosła skargę do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim. 

Postanowieniem sygn.. akt I N s 1515/14 z dnia 31 października 2014 r . Sąd 

Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny postanowił uchylić decyzję 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki i nakazał ponownie wpisać wyborcę do stałego 

rejestru wyborców Gminy Mińsk Mazowiecki pod wskazanym adresem. 

III. Wnioski końcowe 

Dane zawarte w rejestrze są zgodne z przepisami § 5 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 

rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym 

państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1316). 

W aktach Urzędu Gminy znajdują się stosowne zawiadomienia stanowiące 

podstawę do umieszczenia informacji dodatkowej w rejestrze wyborców. 

Prowadzenie zadań objętych kontrolą ocenia się pozytywnie. 

W trakcie czynności kontrolnych udzielono wyjaśnień osobie odpowiedzialnej za 

prowadzenie rejestru wyborców. 
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Z ustaleniami zawartymi w protokole został zapoznany Pan Antoni Piechoski - 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po 

podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej. 

Organ Kontrolowany : Kontrolujący: 
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