RAPORT Z MONITORINGU
Monitoring finansowania kampanii wyborczej na stanowisko Wójta Gminy
Stanisławów prowadzony był przez Lokalną Grupę Obywatelską Svoboda
Stanisławów przy Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Nasze
działania prowadzone były w ramach ogólnopolskiego projektu monitoringu
koordynowanego przez Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego. W
Stanisławowie w monitoringu miało wziąć udział kilka osób. W wyniku braku
poważniejszej kampanii wyborczej z powodu braku kontrkandydata na wójta
praktycznie nie mieliśmy nic do monitorowania.
Podczas kampanii wyborczej odbyło się spotkania kandydata z mieszkańcami
każdego sołectwa. Koszt wynajmu sali wg Wójta Wojciecha Witczaka to 25 zł. W
Stanisławowie
wynajęcie
sali
remizy
strażackiej
kosztowało
100
zł.
Wydrukowanych zostało kilkaset informatorów o dokonaniach wójta w formacie a4
czarno-białe.
– Na spotkaniu w Stanisławowie wzięło udział ok. 30 mieszkańców oraz kandydat
na wójta, 4 kandydatów na radnych z KWW Dla Gminy Stanisławów oraz 3
kandydatów do Rady Powiatu. Na spotkaniu kandydat na wójta przedstawił
swoje dokonania z poprzedniej kadencji oraz nakreślił plany na przyszłość.
– W trakcie prowadzenia monitoringu zauważyliśmy jedynie kilka ogłoszeń
wywieszonych na drzewach zapraszających do przyjścia na powyższe spotkanie.
Przeprowadziliśmy również rozmowę z przedstawicielem KWW Dla Gminy
Stanisławów panem Sławomirem Kowalczykiem. Spotkanie odbyło się w domu
pana Kowalczyka, który był formalnie siedzibą komitetu. Umówienie się na
rozmowę nie sprawiło problemu. Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się, że
mieszkanie użyczane jest na siedzibę na podstawie słownego porozumienia.
Komitet na kampanię środki otrzymał z wpłat własnych kandydatów. Poniesione
zostały niewielkie koszta. Druk ulotek, wynajem sal.
Szacowane koszta kampanii to ok 1000 zł:
Wynajem sali w Stanisławowie 100 zł
Wynajem sal w 16 Sołectwach po 25 zł. 400 zł
Druk kilkuset ulotek czarno-białe A4 ok 200 zł
Koszty paliwa – ok 50-100 zł.
Inne nie udokumentowane.
Niestety w naszej gminie kampanii wyborczej praktycznie nie było. Nie możemy
mieć na dzień dzisiejszy żadnych poważniejszych zastrzeżeń co do działań
kandydata na wójta prowadzonych w ramach kampanii. Brak konkurencji w postaci
kontrkandydata spowodowało, że kampania przedwyborcza nie zaistniała a wydatki
kandydata pozostały na poziomie minimalnym. Nie było plakatów, ulotek, ogłoszeń
w prasie, spotkań z mieszkańcami przy innych okazjach niż wyborcze. Zabrakło
więc tego wszystkiego co składa się na kampanię przedwyborczą. Obecnie
czekamy na odpowiedź w sprawie publikacji w lokalnej prasie, krótkiego felietonu
podsumowującego wybory w gminie Stanisławów. Kolejnym krokiem będzie
sprawdzenie rozliczenia finansowego komitetu kandydata na wójta.
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