
KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU 

z dnia 17 marca 2011 r. 

o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych  

komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarzą-

dzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Na podstawie art. 84 ust. 6 i art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do  

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wy-

borczy w Sieradzu informuje, co następuje: 

1. Sprawozdania finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych (oświad-

czenia zastępujące sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 84 ust. 2b Ordynacji wy-

borczej) komitetów wyborczych, które zostały przedłożone Komisarzowi Wyborczemu w Siera-

dzu, są udostępniane przez niego do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów.  

2. Sprawozdania finansowe, o których mowa jest wyżej, udostępniane są w Delegaturze Krajowe-

go Biura Wyborczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, pok. 618-623, tel. 43 822 53 01, fax. 

43 822 36 25, w poniedziałki od 8.00 do 16.00, a w pozostałe dni robocze do 7.30 do 15.30. 

3. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej został określony w załączniku do Komuni-

katu Kierownika Krajowego Biura Wyborczego o zakresie i sposobie udostępniania przez Kra-

jowe Biuro Wyborcze informacji publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 i z 2002 r. Nr 153, poz. 

1271), dostępnego na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl. 

4. Partie polityczne, organizacje i komitety wyborcze wyborców, biorące udział w wyborach, 

o których mowa jest wyżej albo stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidu-

ją działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych, mogą wnosić do Komisarza 

Wyborczego w Sieradzu, umotywowane, pisemne zastrzeżenia do sprawozdania, nie później 

jednak niż w terminie 30 dni od dnia podania niniejszego komunikatu do publicznej wiadomo-

ści na stronie internetowej Komisarza wyborczego w Sieradzu: www.pkw.gov.pl /Strona głów-

na/Stałe Organy Wyborcze/Komisarze wyborczy/łódzkie/Sieradz.   

 

Pełniący funkcję 

Komisarza Wyborczego w Sieradzu 

(–) Tadeusz Brzozowski 

Dyrektor Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego 

w Sieradzu 


