
KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Sieradzu II 

z dnia 11 lutego 2019 r. 

o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu II 

sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych  

komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów samorządu terytorialnego,  

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. 754, 1000 i 1349 ze 

zm.) Komisarz Wyborczy w Sieradzu II informuje: 

1. Sprawozdania finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, w tym  

o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania są udostępniane na wniosek zainteresowanych 

podmiotów w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu (98-200 Sieradz, pl. Wojewódzki 3, pok. 618 –

622), codziennie w godzinach urzędowania Delegatury, tj. w poniedziałki 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 

15.30. 

2. Stosowanie do art. 144 § 7 Kodeksu wyborczego, w terminie 30 dni od ogłoszenia niniejszego komunikatu, partie 

polityczne, komitety wyborcze, które brały udział w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na 

dzień 21 października 2018 r. oraz stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidują działania związane  

z analizą finansowania kampanii wyborczych, mogą zgłaszać umotywowane pisemnie zastrzeżenia do złożonych 

sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.  

3. Zgodnie z art. 143 § 5 Kodeksu wyborczego, dokumenty załączone do sprawozdań finansowych komitetów 

wyborczych udostępnianie są do wglądu podmiotom wymienionym w art. 144 § 7 Kodeksu wyborczego w okresie 

przewidzianym na złożenie zastrzeżeń do sprawozdań finansowych, a pozostałym podmiotom udostępniane są po 

tym okresie na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1330 ze zm.). Przy czym zgodnie z art. 143 § 4 Kodeksu wyborczego, wykazy wpłat obywateli polskich na rzecz 

komitetu wyborczego organizacji i komitetu wyborczego wyborców są udostępniane do wglądu na wniosek, w trybie 

i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.   

 

  

 Komisarz Wyborczy  

 w Sieradzu II 

 /–/ Tomasz Rafał Kucharski 
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