
 

KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II 

z dnia 4 lutego 2019 r.  

 

o  miejscu, czasie  i  sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań   finansowych 

komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Borowie, Dobre, Garwolin, 

Górzno, Miastków Kościelny, Sobolew i Stanisławów; Miasta i Gminy Halinów, 

Miasta; Garwolin, Łaskarzew, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i Węgrów, 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   

    Na podstawie art. 143 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. 

U.  z 2018 r. poz. 745, 1000 i 1349 ) 

    podaje  się  do  publicznej  wiadomości  informację o  miejscu, czasie  i sposobie 

udostępniania do wglądu  sprawozdań  finansowych.                               

1. Sprawozdania finansowe  przedłożone Komisarzowi Wyborczemu  w Siedlcach 

II przez  pełnomocników  finansowych: 

-Komitetu Wyborczego Wyborców Sylwester Jaroń, uczestniczącego                   

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy 

Borowie,  

-Komitetu Wyborczego Wyborców Nowa Zmiana, uczestniczącego  w wyborach 

organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Dobre,  

-Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Gmina Garwolin”, uczestniczącego                    

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy 

Garwolin, 

-Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Powiatu i Miasta Garwolin        

z Urszulą Zadrożną,  uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego na obszarze Gminy Garwolin i do Rady Miasta Garwolin, 

-Komitetu Wyborczego Wyborców - Ojcowizna, uczestniczącego  w wyborach 

organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Górzno, 

-Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy, uczestniczącego                    

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy 

Miastków Kościelny, 

-Komitetu Wyborczego Wyborców Jana Krupy, uczestniczącego w wyborach 

organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Sobolew, 

-Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusza Kraszewskiego, uczestniczącego     

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy 

Stanisławów, 

-Komitetu Wyborczego Wyborców Adama Ciszkowskiego, Komitetu 

Wyborczego Wyborców Długa Kościelna i Komitetu Wyborczego Wyborców 

Praworządny Halinów, uczestniczących w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego na obszarze Miasta i Gminy Halinów, 
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-Komitetu Wyborczego Wyborców Waldemara Larkiewicza, uczestniczącego     

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Miasta 

Łaskarzew, 

-Komitetu Wyborczego Wyborców Mińskie Forum, uczestniczącego w wyborach 

organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Miasta Mińsk 

Mazowiecki, 

-Komitetu Wyborczego Wyborców Sulejówka „Czas na Zmiany”, 

uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na 

obszarze Miasta Sulejówek, 

-Komitetu Wyborczego Wyborców Kochamy Węgrów, uczestniczącego              

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Miasta 

Węgrów, 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., będą  udostępniane do  wglądu   

na wniosek zainteresowanych   podmiotów  w  siedzibie  Delegatury  Krajowego  

Biura  Wyborczego  w   Siedlcach,   ul. Piłsudskiego  38,  08 - 110 Siedlce, w dni 

robocze w godz. 8°° - 16°°.  

2. Zasady udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze sprawozdań  finansowych 

oraz   wzór  wniosku  o  udostępnienie   informacji   publicznej  określa  uchwała 

Państwowej  Komisji  Wyborczej  z dnia  2 kwietnia 2012 r. w  sprawie   zakresu  

i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze  informacji publicznych. 

Powyższa   uchwała   zamieszczona   jest   na  stronie  internetowej  Państwowej  

      Komisji Wyborczej, adres: www.pkw.gov.pl. 

 

3.  Komitety wyborcze, które brały udział w danych wyborach, a także  

stowarzyszenia  i  fundacje,  które w swoich  statutach   przewidują  działania   

związane z analizą finansowania  kampanii  wyborczych mogą zgłaszać 

Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach II umotywowane  pisemne  zastrzeżenia 

do  sprawozdań  finansowych  komitetów  wyborczych,  w    terminie  30   dni  

od  dnia ogłoszenia  niniejszego  komunikatu  (art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego). 

                                                                                          

 

                                                                      Komisarz Wyborczy 

                                                                          w Siedlcach II 

                                                                      /-/Konrad Mielcarek 


