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INTERPPELACJA nr 1/2022

W związku z sytuacją, która miała miejsce podczas LX sesji rady Gminy Żabia Wola w dniu 28.12.2022 roku,
gdy system do liczenia głosów podał wynik głosowania nad uchwałą w sprawie WPF na lata 2023-2040 (pkt.
10. porządku obrad): „ODRZUCONO” — a po przemyśleniach i przerwie w obradach pani radca prawny
Dominika Palińska ogłosiła, że uchwałę PRZYJĘTO, czyli nastąpiła zmiana interpretacji wyniku głosowania
organu uchwałodawczego i ogłoszonego przez Przewodniczącą Rady Gminy przez organ wykonawczy i
równocześnie została podważona wiarygodność systemu informatycznego zliczającego glosy radnych,

proszę o informacje na temat:

1. Jaki system jest używany do liczenia głosów? — podstawowe informacje o aplikacji (nazwa,
producent, data produkcji i aktualizacji, data zakupu), o certyfikatach czy innych dokumentach
dotyczących możliwości obsługiwania samorządów i zgodności z przepisami prawa obowiązującymi
w Polsce.

2. Jakie były kryteria wyboru tego systemu do obsługi głosowań w naszej gminie?
3, Kto i na jakiej podstawie ustawia parametry programu dotyczące interpretacji wyników głosowań —

czy są to tzw. ustawienia domyślne (np. od producenta) czy każdorazowo dostosowywane do
sytuacji przez użytkownika?

4. Kto, na jakiej podstawie i kiedy może te parametry (pkt.3) zmienić — posiada odpowiednie
uprawnienia do obsługi programu na poziomie zmiany zasad interpretacji wyników głosowań?

5. Czy interpretacja wyniku głosowania w dniu 28.12.2022r. wynikała z wadliwego działania systemu
do liczenia głosów?

6. Jakiej podstawy prawnej użyła pani Mecenas Dominika Palińska do zakwestionowania interpretacji
wyniku głosowania pokazanej przez system do głosowania oraz ogłoszonego przez Przewodniczącą
Rady Gminy? — proszę o dokładne podanie aktu prawnego, paragrafu, punktu.

Wnioskuję o publiczne udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania przed rozpoczęciem głosowań na
kolejnej sesji Rady Gminy Żabia Wola.

Z poważaniem

Do wiadomości:
- Wójt Gminy Żabia Wola
- Radni Gminy Żabia Wola
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