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Radna Gminy Żabia Wola
Szanowna Pani Radna,

W odpowiedzi na wyst~ienie z dnia 30 grudnia 2022 r., przekazane zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) pismem Przewodniczącej Rady Gminy

Żabia Wola z dnia 6 stycznia 2023 r., uprzejmie informuję, że:

Ad. I

Zgodnie z wymogiem art. 14. ust 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r.

poz. 559,583, 1005, 1079, 1561) głosowania jawne na sesjach Rady Gminy Żabia Wola odbywająsię z wykorzystywaniem

terminali do głosowania oraz oprogramowania umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennych wykazów głosowań

Radnych. Oprogramowanie DSSS Vote App firmy Data Security Systems Solubons zakupione w 2018 r. (zaktualizowane

po raz ostatni 5 października 2022 r.) wykorzystuje własny protokół komunikacyjny do połączeń radiowych pomiędzy
terminalami do głosowania i odbiornikiem, nie wykorzystuje więc w komunikacji szyfrowania SSL. Z uwagi na fakt, iż DSSS
Vote App nie wykorzystuje szyfrowania asymetrycznego z szyfrującym kluczem publicznym i deszyfrującym kluczem

prywatnym, to tym samym nie wymaga certyfikatu kryptograficznego. Data wykonania pierwszej wersji oprogramowania

przez producenta nie jest możliwa w tym momencie do ustalenia.

Ad.2
Decyzja o zakupie oprogramowania w 2018 r. podyktowana była zarówno kwestiami finansowymi, ówczesnymi

możliwościami technicznymi (większość aplikacji dostępnych na rynku wymagała zakupu dodatkowego sprzętu — laptopów,
lub tabletów), jak również łatwościąw obsłudze terminali do głosowania (intuicyjna obsługa terminali gwarantuje sprawne

przeprowadzenie głosowania).

Ad 3.

Parametry programu dotyczące interpretacji wyników głosowań są ustawiane przed głosowaniem, program

na podstawie tych ustawień dokonuje automatycznej interpretacji wyników. Ustawienia dotyczące porządku posiedzenia
oraz poszczególnych głosowań są każdorazowo wprowadzane ręcznie do systemu przez pracownika Biura Rady

lub obsługę techniczną(przed sesją a jeżeli sytuacja tego wymaga także wczasie trwania obrad). Oprogramowanie DSSS

Vote App umożliwia sprawdzenie listy obecności radnych, przeprowadzenie głosowania w określonej sprawie
oraz przeprowadzenie głosowania nad uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów lub bezwzględnąwiększością

głosów (więcej na ten temat w załączniku nr 1).



Ad 4.
Pracownicy Urzędu Gminy obsługujący program nie mają możliwości zmiany parametrów dotyczących interpretacji

wyników głosowań po przeprowadzeniu głosowania, system blokuje możliwość ingerencji w wyniki głosowań.

Ad 5.

Interpretacja wyników głosowania nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2040
nie wynikała z wadliwego działania systemu do liczenia głosów. Przyczyną wyświetlenia informacji o odrzuceniu
procedowanej uchwały, było zaznaczenie w systemie niewłaściwych ustawień dotyczących tiybu głosowania
nad przedmiotowym aktem prawnym.

Ad 6.

Zgodni z opinią radcy prawnego Urzędu Gminy Żabia Wola:
..) Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie określają jaką większością głosów

uchwała WPF ma być przez radę uchwalona. Wobec czego zgodnie z przyjętą i obowiązującą praktyką wykładnią prawa,

zastosowanie będą miały zasady ogólne wynikające z przepis ów samorządowych ustaw ustrojowych.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, uchwały rady gminy zapadają zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w glosowaniu jawnym. Wobec czego
uchwała WPI~ za którą głosowało 7 Radnych ZA w obecności II Radnych, została ważnie podjęta.

Co więcej, nawet gdyby hipotetycznie założyć, iż podjęcie ww uchwały wymagało bezwzględnej większości głosów
(gdyby ją kwalifikować jako uchwałę o charakterze zobowiązania finansowego, jak się podkreśla tak nie jest),

także zostałaby skutecznie podjęta. Zgodnie z art 58 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym — uchwały rady gminy

dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawnego składu rady

Każda z ww przesłanek przy głosowaniu uchwały w sprawie WPF zostałaby więc spełniona — obecnych na sali obrad

było II Radnych, a zatem więcej niż połowa z 15 osób ustawowego składu, oddano 7 głosów ZA, a zatem ZA uchwałą

oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów co spełnia przesłankę bezwzględnej większośct (....)~.

Z poważaniem

Zastępca Wójta
Gminy bia Wola

chA
Bo dan Nowosielski



Załącznik nr 1

Oprogramowanie DSSS Vote App umożliwia sprawdzenie listy obecności radnych, przeprowadzenie głosowania
w określonej sprawie oraz przeprowadzenie głosowania nad uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów

lub bezwzględną większością głosów. Użytkownik każdorazowo przed sesją lub w trakcie trwania obrad wprowadza
do systemu informacje dotyczące porządku posiedzenia oraz poszczególnych głosowań. Przedmiotowe informacje

są wprowadzane ręcznie. Program umożliwia użytkownikowi ustawienie m.in. trybu głosowania (jawne czy tajne)
oraz rodzaju większości, „obecnych” czy ustawowego składu rady”. Interpretacja wyników głosowania następuje
automatycznie na podstawie ~. ustawień - system dobiera odpowiednio opis „uchwalono” albo obrzucono” na ekranie
wyników i generuje odpowiedni protokół z głosowania po jego zakończeniu (użytkownik nie może zmienić ustawień

głosowania po jego rozpoczęciu).

Rysunek 1 - Okno kreatora nowego punktu porządku obrad
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Rysunek 2- Okno konfiguracji punktu porządku obrad
bi Kreator nowago punku obrad X
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