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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 marca 2002 r.
w sprawie wspó∏dzia∏ania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym.
Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady wspó∏dzia∏ania
wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie realizacji zadaƒ zwiàzanych z organizacjà i przeprowadzaniem wyborów i referendów.
§ 2. 1. Wojewoda oraz Krajowe Biuro Wyborcze
wspó∏dzia∏ajà w zakresie zapewnienia warunków
zgodnej z prawem realizacji zadaƒ zwiàzanych z organizacjà i przeprowadzaniem wyborów i referendów.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Krajowe
Biuro Wyborcze reprezentuje na obszarze województwa lub jego cz´Êci dyrektor w∏aÊciwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwany dalej
„dyrektorem delegatury”.
§ 3. 1. Wojewoda, po otrzymaniu w ramach sprawowanego nadzoru nad zgodnoÊcià z prawem uchwa∏
organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego, przekazuje dyrektorowi delegatury uchwa∏y
dotyczàce wygaÊni´cia mandatów radnych oraz innych spraw zwiàzanych z wyborami i referendami lokalnymi dotyczàcymi odwo∏ania organu stanowiàcego
jednostki samorzàdu terytorialnego, zwane dalej
„uchwa∏ami”.
2. Dyrektor delegatury, w ciàgu 7 dni od daty otrzymania uchwa∏y, mo˝e przedstawiç do niej swoje stanowisko.

odpowiednio rozstrzygni´cie nadzorcze albo postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwa∏y.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do wezwania przez wojewod´ organu stanowiàcego jednostki samorzàdu terytorialnego do podj´cia uchwa∏y
stwierdzajàcej wygaÊni´cie mandatu radnego i wydania zarzàdzenia zast´pczego.
§ 4. 1. Dyrektor delegatury mo˝e zg∏aszaç wojewodzie postulaty i uwagi, dotyczàce wykonywania przez
organy gminy zadaƒ zleconych na podstawie przepisów prawa wyborczego i ustawy o referendum, dotyczàcych w szczególnoÊci ewidencji ludnoÊci i prowadzenia rejestru wyborców, sporzàdzania spisu wyborców, zapewnienia obs∏ugi i odpowiednich warunków
pracy okr´gowym i obwodowym komisjom wyborczym oraz komisjom do spraw referendum, oraz podejmuje dzia∏ania majàce na celu usuni´cie uchybieƒ
w tym zakresie.
2. W celu zapewnienia prawid∏owego wykonywania przez organy gminy zadaƒ zleconych gminie, zwiàzanych z organizacjà i przeprowadzaniem wyborów
i referendów lokalnych, wojewoda i dyrektor delegatury mogà:
1) powo∏aç wspólne zespo∏y kontrolne,
2) opracowaç wspólne wnioski i zalecenia pokontrolne.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do wykonywania zadaƒ wyborczych i referendalnych przez
organy wykonawcze samorzàdu powiatowego i samorzàdu województwa.

1) wydania rozstrzygni´cia nadzorczego o stwierdzeniu niewa˝noÊci uchwa∏y,

§ 5. W okresie wzmo˝onych prac wyborczych, na
umotywowany wniosek dyrektora delegatury, dyrektor
generalny urz´du wojewódzkiego, w miar´ mo˝liwoÊci
organizacyjnych, wyra˝a zgod´ na wykonywanie przez
pracowników urz´du wojewódzkiego pracy dodatkowej przy realizowaniu zadaƒ wyborczych.

2) wstrzymania wykonania uchwa∏y w trakcie post´powania zmierzajàcego do stwierdzenia jej niewa˝noÊci,

§ 6. 1. Udost´pnianie przez wojewodów pomieszczeƒ biurowych delegaturze odbywa si´ na zasadach
okreÊlonych w umowie cywilnoprawnej.

3. Wojewoda przekazuje dyrektorowi delegatury,
w terminie 7 dni od dnia:
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2. Delegatura, na podstawie zawartej umowy, partycypuje w kosztach utrzymania pomieszczeƒ, o których mowa w ust. 1, na zasadzie refinansowania poniesionych kosztów energii elektrycznej, cieplnej, dostawy ciep∏ej i zimnej wody oraz kanalizacji, a wed∏ug
umownej stawki — w kosztach utrzymania czystoÊci
pomieszczeƒ i ochrony przeciwpo˝arowej.
3. W przypadku koniecznoÊci przeniesienia siedziby delegatury, wojewoda zapewnia lokal zamienny,
w którym warunki pracy i obs∏ugi organów wyborczych b´dà zbli˝one do panujàcych w dotychczasowej
siedzibie. O zamiarze zmiany siedziby delegatury wojewoda informuje kierownika Krajowego Biura Wyborczego, wskazujàc proponowany lokal, z tym ˝e przeniesienie siedziby nie mo˝e nastàpiç w okresie 6 miesi´cy
przed up∏ywem kadencji organów, do których w danym roku majà byç przeprowadzone wybory.
4. Delegatura mo˝e korzystaç z sal konferencyjnych, urzàdzeƒ socjalnych oraz z us∏ug gospodarstw
pomocniczych urz´dów wojewódzkich na zasadach
okreÊlonych w umowie zawartej pomi´dzy dyrektorem
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generalnym urz´du wojewódzkiego a dyrektorem delegatury.
§ 7. Wojewoda zapewnia niezw∏ocznie publikowanie obwieszczeƒ wojewódzkiego komisarza wyborczego i zast´pców wojewódzkiego komisarza wyborczego, protoko∏ów wyników referendum lokalnego i innych decyzji podlegajàcych og∏oszeniu w wojewódzkim dzienniku urz´dowym, które majà wp∏yw na bieg
terminów wynikajàcych z przepisów prawa wyborczego i przepisów o referendum.
§ 8. Dyrektor delegatury niezw∏ocznie przekazuje
wojewodzie uchwa∏y i wytyczne Paƒstwowej Komisji
Wyborczej oraz uchwa∏y, zarzàdzenia i wytyczne wojewódzkich organów wyborczych i referendalnych.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

