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POST  ANOWIENIE  NR  20/2021

KOMISARZA  WYBORCZEGO  W  SIERADZU  II

z dnia  1 czerwca  2021 r.

w sprawie  wezwarńa  pełnomocnika  wyborczego  komitetu  wyborczego  pod  nazwą

KOMITET  WYBORCZY  WYBORCÓW  NOWY  ŁAD  do usunięcia  wady  zawiadomienia

o utworzeniu  komitetu  wyborczego  w wyborach  uzupełrńających  do Rady  Gminy  Biała

zarządzonych  na dzień  25 lipca  2021  r.

Na podstawie art. 97 F:3 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2020

r. poz.  1319)  Komisarz  Wyborczy  w Sierądzu  II  po rozpatrzeniu  zawiadomienia,  którego  dnia

31 maja  2021  r.  dokonał  Łukasz  Jarosław  Dybka  - pełnomocnik  wyborczy  kotnitetu

wyborczego  KOMITET  WYBORCZY  WYBORCÓW  NOWY  ŁAD  i stwierdzeniu,  że rńe

spełnia  ono warunków  określonych  w Kodeksie  wyborczym

postanawia

wezwać  pełnomocnika  wyborczego  komitetu  wyborczego  pod  nazwą  KOMITET

WYBORCZY  WYBORCÓW  NOWY  ŁAD  do usunięcia  wady  zawiadomienia  o utworzeniu

komitetu  wyborczego  w wyborach  uzupełniających  do Rady  Gminy  Biała  zarządzonych  na

dzień  25 lipca  2021 r., w  terminie  3 dni  od daty  podania  do publicznej  wiadomości  rńrńejszego

postanowienia.

Wada  złożonego  zawiadomienia  polega  na powierzeniu  funkcji  pełnomocnika  finansowego

osobie  będącej  funkcjonariuszem  publicznym.

Uzasadnienie

W  dniu  31 maja  2021  r. pełnomocrńk  wyborczy  KOMITETU  WYBORCZEGO  WYBORCOW

NOWY  ŁAD  -  Łukasz  Jarosław  Dybka  złożył  zawiadomienie  o utworzerńu  ww.  komitetu.

Wymieniony  komitet  został  utworzony  w celu  zgłoszenia  kandydata  na radnego  w wyborach

uzupełniających  do Rady  Gminy  Biała  zarządzonych  przez  Wojewodę  Łódzkiego  na dzień  25

lipca  2021  r. Na  funkcję  pełnomocrńka  wyborczego  komitetu,  który  zgodnie  z art. 403 Fy 5 pkt

1 Kodeksu  wyborczego,  jednocześnie  pełni  funkcję  pełnomocnika  finansowego  komitetu  został

powołany  Łukasz  Jarosław  Dybka  -  radny  Rady  Powiatu  w Wieluniu,  tj. osoba  będąca

funkcjonariuszem  publicznym.  Zgodnie  z art.  127  Eg 2 pkt  3 Kodeksu  wyborczego,

pełnomocnikiem  finansowym  nie  może  być  funkcjonańusz  publiczny  w rozumieniu  art. 115 Fg

13 Kodeksu  kannego.
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W  związku  z powyższym,  zgodnie  z art. 97 Fg 2 Kodeksu  wyborczego,  Komisarz  Wyborczy

w  Sieradzu  II  wzywa  pełnomocnika  wyborczego  do usunięcia  wady  zawiadomienia.

Wykazaną  wadę  zawiadomienia  pełnomocnik  wyborczy  powinien  usunąć  w terminie  3 dni  od

daty  podania  do publicznej  wiadomości  rńrńejszego  postanowienia  pod rygorem  odmowy

przyjęcia  zawiadomienia  o utworzeniu  komitetu  wyborczego.
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