
 

K O M U N I K A T 
 

 

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU 
 

 

z dnia 17 października 2011r. 

 
 

o terminie i miejscu składania przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach przedterminowych burmistrza miasta Nieszawa 

przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2011r., sprawozdań finansowych oraz o miejscu i czasie udostępniania ich do wglądu. 

 

1. Pełnomocnik finansowy każdego komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 4 marca 2011r.,  

a dla komitetów, które by uczestniczyły w ponownym głosowaniu do dnia 18 marca 2012r., jest zobowiązany do przedłożenia 

sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze komitetu wyborczego. 

 

2. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych należy składać do Komisarza Wyborczego we Włocławku, ul. Brzeska 6 p. 10 

według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze 

związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.U. z 2006r. Nr 212 poz. 1561). określających m. in. wzór 

sprawozdania finansowego komitetu wyborczego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, 

sporządzone przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego uczestniczącego w bezpośrednich wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast. 

 

3.  Do sprawozdań finansowych określonych w pkt 2 należy dołączyć następujące dokumenty : 

1) postanowienie wydane przez właściwy organ o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, 

2) umowę rachunku bankowego, 

3) historię rachunku bankowego, 

4) umowę kredytową, 

5) dokumenty bankowe każdego wydatku i wpływu na rachunek komitetu wyborczego,  

6) umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków, 

7) pokwitowania odbioru gotówki wypłaconej przez komitet wyborczy osobom fizycznym (dowody KW), 

8) dokumenty  zwrotu  darczyńcy  korzyści  majątkowych  przekazanych  komitetowi  wyborczemu  z  naruszeniem  przepisów  

ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. 

 Nr 176 poz. 1190 z późn. zm.) 

9) pokwitowania odbioru materiałów wyborczych pobranych od komitetu wyborczego w celu rozpowszechnienia  

(np. plakatów, ulotek). 

 

4. Niedopełnienie przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie 

sprawozdania finansowego zgodnie z art. 202j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  

i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) zagrożone jest karą grzywny, karą  ograniczenia wolności  

albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

5. Złożone przez pełnomocników finansowych komitetów wyborczych sprawozdania finansowe będą udostępnione do wglądu  

 w każdy piątek w godz. 10 
00

 – 11 
30 

w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku, ul. Brzeska 6, p. 10. 

 

 

                     Komisarz Wyborczy  

 
            Jolanta Górska 


