
Wawrow, dnia 24 pazdziemika 2018 

20ie -10- 2 )1 

Pan 
Jozef Ludniewski 
Wojt Gminy Santok 

W zwi^zku z licznymi informacjami od cztonkow komisji obwodowych ds. wydawania 

kart do gtosowania oraz mieszkancow Czechowa, Wawrowa, Starego Polichna oraz Janczewa 

prosz? o przekazanie ponizszych informacji: 

- ile osob w rozbiciu na poszczegolne miejscowosci zostalo dopisanych do rejestru 

wyborcow? - _ _ 

- w jaki sposob Urz^d Gminy weryfikowal rzeczywiste zamieszkanie tych osob 

na terenie danych miejscowosci? 

- ile osob dopisato si? do rejestru wyborcow w czasie 1.10-17.10.2018? 

- Czy w kazdym przypadku zamieszkanie na terenie miejscowosci potwierdzai soltys? 

- Jakie kryteria bior^ pod uwag? pracownicy UG w trakcie dopisywania nowych osob 

do spisu wyborcow? 

- Prosz? o podanie listy osob ze wskazanych miejscowosci, ktore dopisaly si? do rejestru 

wyborcow. 

W zwi^zku z duzym zainteresowaniem opinii publicznej prosz? Pana Wojta o piln^ 

odpowiedz. ~ 
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Santok, 06.11.2018r. 

Odpowiadaj^c na pismo z dnia 24 pazdziemika 2018 roku odno^nie wpisywania do rejestru 
wyborcow Wojt Gminy Santok informuje, ze: 

Napodstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 
r. poz. 754 z pozn. zm.) wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt 
staly wpisywani ŝ  do rejestru wyborcow, jezeli zloz^ w tej sprawie w urz?dzie gminy pisemny 
wniosek. Wniosek powinien zawierac nazwisko, imi? (imiona), imi? ojca, dat? urodzenia oraz 
numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dol^cza si?: * 
1) kserokopi? waznego dokumentu stwierdzaj^cego tozsamosc wnioskodawcy; 
2) pisemnq deklaracj?, w ktorej wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres statego 
zamieszkania naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przypadku ztozenia przez wyborc? ww. dokumentow i potwierdzenia faktu zamieszkiwania 
wnioskodawcy pod adresem przez niego wskazanym w pisemnej deklaracji organ gminy wydaje 
decyzj? o wpisaniu do rejestru wyborcow gminy Santok. Zamieszkiwanie wyborcow skladaj^cych 
wniosek potwierdzane bylo m.in. przez soltysow, wlascicieli lokali, s^siadow. 

W okresie od 01.10.2018r.-17.10.2018r. wpisanych do rejestru wyborcow zostalo 51 
mieszkancow. 

Ponizej wykaz liczby wyborcow dopisanych w okresie 01.10.2018-17.10.2018r. z podzialem 
na miejscowosci. 
Czechow - 7 . -
Wawrow-12 " - • - t j ' 

Janczewo - 7 
Gorki - 1 
Gralewo - 6 
Plomykowo - 4 
Santok - 5 
Stare Polichno - 3 
Ludzislawice - 1 ^ 

» ^ Lipki Wielkie - 4 
Baranowice - 1 

SANTOK 

niewski 
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Na podstawie art 3 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), po otrzymaniu wniosku o udostppnienie informacji 
publicznej w zakresie rejestru wyborcow, wzyws 

\do wykazania iz uzyskanie 
informacji, o ktorej mowa we wniosku (tiret 6) jest szczegolnie istotne dla interesu publicznego. 

W trakcie post?powania toczqcego si? w Urz?dzie Gminy Santok, ustalono ze informacja 
publiczna o ktor^ Pan wnioskuje (tiret 6 wniosku) jest informacji publiczn^ przetworzon^. Istot^ 
informacji publicznej przetworzonej - w odroznieniu od informacji publicznej prostej, ktora 
udost?pniana jest bez wykazywania przeslanki interesu publicznego - jest fakt skladania si? na tak^ 
informacj? pewnej sumy informacji publicznej prostej, ktorej przygotowanie poprzedzone jest 
przeprowadzeniem odpowiednich analiz/sporz^dzeniem zestawien/wyci4g6w/usuni?ciem danych 
chrpnionych prawem. 

Uzyskanie dost?pu do informacji publicznej maj^cej charakter przetworzony, jest zasadne 
jedynie wowczas, gdy wnioskodawca wykaze, iz udost?pnienie informacji jest szczegolnie istotne 
dla interesu publicznego, nie zas wyl^cznie dla prywatnego interesu wnioskodawcy. 

W przypadku nie wykazania w terminie 14 dni od daty od daty otrzymania niniejszego 
pisma, iz uzyskanie informacji obj?tej wnioskiem (tiret 6) jest szczegolnie istotne dla interesu 
publicznego, wydana zostanie decyzja o odmowie udost?pnienia informacji publicznej. 

Odpowiedz w zakresie pozostatych informacji obj^tych wnioskiem (tiret 1-5) zostaia wyslana 
odrfbnym pismem. 

W63T/6MIM SANTOK 


