
KOMUNIKAT 

 

Komisarza Wyborczego w Płocku I 

z dnia 2 lipca 2019 roku 

 
o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych o przychodach, 

wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach 

uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 

 

 

Na podstawie art. 143 § 3-§5 w związku z art. 144 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 684)) Komisarz Wyborczy w Płocku I uprzejmie informuje: 

 

1. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych o przychodach, wydatkach 

i zobowiązaniach finansowych komitetu są udostępniane do wglądu na wniosek 

zainteresowanych podmiotów w siedzibie właściwego komisarza wyborczego, który przyjął 

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, tj.: 

- w siedzibie Komisarza Wyborczego w Płocku I, ul. Kolegialna 15, 09-400 Płock 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 

 

Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły sprawozdania finansowe Komisarzowi 

Wyborczemu w Płocku I (wpływ sprawozdań: 11.02.2019 r. – 02.07.2019 r.) stanowi 

załącznik nr 1 do komunikatu. 

 

2. wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej został określony w załączniku do 

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

i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), który jest dostępny na stronie internetowej:  

www.kbw.gov.pl 

 

3. Jednocześnie Komisarz Wyborczy w Płocku I przypomina, iż termin przedłożenia 

sprawozdania finansowego upłynął w dniu 10 maja 2019 r. 

 

 

Komisarz Wyborczy 

          w Płocku 

 

/-/ Edyta Dzielińska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbw.gov.pl/


Załącznik Nr 1 

do Komunikatu Komisarza Wyborczego w Płocku I 

z dnia 2 lipca 2019 r. 

 

 

Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 

Staroźreby, które złożyły sprawozdania finansowe (wpływ sprawozdań: 11.02.2019 r. – 02.07.2019 r.) 
 

 

l.p. 
DPŁ.775-

1- 
Organ 
rejestrujący Nazwa 

Imię pełn. 
wyborczego 

Drugie imię 
pełn. 
wyborczego 

Nazwisko 
pełn. 
wyborczego 

1 14/19 

Komisarz 
Wyborczy w 
Płocku I 

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW OŚWIATA, 
KULTURA I SPORT Jan  Jankowski 

2 15/19 

Komisarz 
Wyborczy w 
Płocku I 

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW 
„PRZYJAZNA GMINA” Karolina  Głowala 

3 16/19 

Komisarz 
Wyborczy w 
Płocku I 

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW MARIUSZ 
WITKOWSKI Andrzej Walenty Witkowski 

 


