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Samorządy terytorialne mają poczucie ogromnej odpowiedzialności za realizację
ważnego zadania publicznego, jakim jest współpraca z Państwową Komisją Wyborczą
i Krajowym Biurem Wyborczym w przeprowadzeniu wyborów powszechnych.
Doświadczenia z przeszłości, potwierdzają, że samorządy doskonale wywiązywały się
z tego zadania, angażując swój potencjał instytucjonalny i kadrowy oraz tworząc sprawnie
działający system organizacji w\'borów.
Mimo zmian)' w 2017 roku ordynacji wyborczej, która inaczej sytuuje rolę
samorządów terytorialnych w organizacji wyborów oraz niestety znacznie komplikuje proces
ich przeprowadzenia, w ostatnich miesiącach wielokrotnie udowadnialiśmy, że bardzo
odpowiedzialnie traktujemy ciążące na nas w tym zakresie obowiązki.
W poczuciu tej właśnie odpowiedzialności współpracujemy z Państwową Komisją
Wyborczą i Ki-ajowym Biurem Wyborczym ,starając się wspólnie rozwiązywać problemy
wynikające z nieprzejrzystych przepisów ordynacji wyborczej i braku szczegółowych
informacji o zasadach współpracy urzędników wyborczych z samorządami terytorialnymi.
Tak też należy rozumieć nasze postulaty zawarte w piśmie Związku Miast Polskich
z dnia 9 maja br. kierowanym do Krajowego Biura Wyborczego oraz wystąpienia naszych
przedstawicieli podczas prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
wskazujące na potrzebę dookreślenia zadań samorządów terytorialnych w organizacji
wyborów oraz stworzenia mechanizmu ich finansowania oddającego faktyczną skalę
zaangażowania gmin.
W tym kontekście wskazujmy, że niemożliwym jest podpisywanie porozumień
pomiędzy wójtami, burmistrzami, prezydentami miast w sprawie określenia
warunków
organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad
pokrywania kosztów ich działania, bez wcześniejszego do określenia szczegółowych zasad
jego realizacji, przede wszystkim w zakresie współpracy pracowników samorządowych
z urzędnikami \v)'borczymi.
Uważamy, że porozumienia te z jednej strony powinny zawierać elementy
zunifikowane w skali całego kraju, ale jednocześnie winny uwzględniać lokalną specyfikę
poszczególnych gmin.
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Ze względu na brak doświadczeń z realizacji nowej ordynacji wyborczej postulujemy,
aby porozumienia te dotyczyły wyłącznie roku 2018, a następnie były przedłużane,
uwzględniając ewentualne zmiany wynikające z praktyki przeprowadzania wyborów.
Z niepokojem obserwujemy brak reakcji Prezydenta RP, Rządu i Parlamentu na pismo
Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia br. w sprawie potrzeby
nowelizacji ordynacji wyborczej. Uważamy, że nowelizacja ta jest konieczna, po to aby móc
sprawnie przeprowadzić wybory i ograniczyć ewentualne zastrzeżenia, co do prawidłowości
ich wyników.
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