
 

K O M U N I K A T 

 

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU 

 

 

z dnia 8 listopada 2016 r. 

 
 

o terminie i miejscu składania przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach uzupełniających  

do Rady Gminy Wielgie zarządzonych na dzień 22 stycznia 2017 r. 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  

22 kwietnia 2017 r., jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 142  

§ 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). 

 

2. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych należy złożyć do Komisarza Wyborczego we Włocławku,  

ul. Brzeska 6 p. 10 według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173). 

 

3.  Do sprawozdania finansowego określonego w pkt 2 należy dołączyć następujące dokumenty : 

1) dokumenty bankowe każdego wydatku i wpływu na rachunek komitetu wyborczego. 

2) protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, z wyjątkiem 

świadczeń polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez 

osoby fizyczne oraz świadczeń określonych w art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) (w przypadku przyjęcia nieodpłatnego świadczenia usługi).  

3) umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków. 

4) pokwitowania odbioru materiałów wyborczych (np. plakatów, ulotek) przez komitet wyborczy. 

5) umowa rachunku bankowego. 

6) umowy kredytu (w przypadku uzyskania kredytu). 

7) umowy poręczenia (w przypadku zawarcia umowy poręczenia). 

8) wykazy zawierające informacje określone we wzorze sprawozdania finansowego, część II – Informacje 

szczegółowe, pkt. 2-7 (w przypadku wystąpienia więcej niż dwóch pozycji w danym punkcie). 

9) inne dokumentny umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji.  

 

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

w terminie sprawozdania finansowego zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu wyborczego, 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 

            


