
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWALKACH

z dnia 30 listopada 2016 r.

o miejscu, czasie i terminie sktadania sprawozdan finansowych komitetöw wyborczych, biorqcych
udziat w wyborach u /upeiniajacych do Rady Miejskiej

w Augustowie, zarz^dzonych na dzien 27 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 142 § l, 167 § l pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr
21, poz. 112 ze zm.1) oraz § 8 pkt 3 uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w
sprawie okreslenia wlasciwosci terytorialnej, wiasciwosci rzeczowej w zakresie wykonywania
czynnosci o charakterze ogölnowojewödzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. poz. 185)
podaje sie do publicznej wiadomosci informacje o miejscu, czasie i terminie skladania sprawozdan
finansowych komitetöw wyborczych uczestniczacych w wyborach uzupeiniajacych do Rady Miejskiej
w Augustowie, zarzadzonych na dzien 27 listopada 2016 r.

1. Pelnomocnicy finansowi komitetöw wyborczych, ktöre braty udzial w wyborach uzupeiniajacych
do Rady Miejskiej w Augustowie majq obowiazek sporzadzenia i przedlozenia Komisarzowi
Wyborczemu w Suwalkach sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiazaniach
finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania
- w terminie 3 miesi^cy öd dnia wyboröw - tj. do dnia 27 lutego 2017 r.

Obowiazek ten dotyczy röwniez:
• komitetöw, ktöre nie miaty przychodöw, wydatköw i zobowiazan finansowych - w takim

przypadku pelnomocnik finansowy zobowiazany jest zlozyc sprawozdanie zerowe.

Sprawozdania finansowe komitetöw powinny byc zlozone w siedzibie Komisarza Wyborczego
w Suwalkach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 81:> - 1615 (II pi^tro- pok. nr 201) w dni robocze
w godzinach öd 8 15do 16la.

2. Zasady finansowania kampanii wyborczej okresla Kodeks wyborczy, a w szczegölnosci przepisy
dzialu I, rozdzialu 15 „Finansowanie kampanii wyborczej" oraz przepisy wskazane w wyjasnieniach
Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r., znak: ZKF-780-6/14.

3. Sprawozdanie finansowe sporzaxlza sie wedlug wzoru okreslonego w zal^czniku nr l do
rozporz^dzenia Ministra Finansöw z dnia 19 wrzesnia 2011 r. w sprawie sprawozdania
finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173).

Do sprawozdan dol^cza si$ oryginalne dokumenty wymienione w zalaczniku nr 2 do ww.
rozporza/Jzenia.
Aktualne akty prawne dotycz^ce sprawozdan finansowych dostepne s^ na stronie internetowej
Komisarza Wyborczego w Suwalkach - http://suwalki.kbw.gov.pl w zaktadce wzory dokumentöw.

4. Petnomocnik finansowy komitetu wyborczego, ktöry w zwi^zku z wyborami nie dopelnia
obowi^zku sporzadzenia i przedlozenia w terminie komisarzowi wyborczemu sprawozdania
finansowego albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane - podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2 (art. 509 § l Kodeksu wyborczego).

Komisarz Wyborczy
w Suwatkach

(-) Danuta Poniatowska

1 Zmiany »ymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz U z 201 l r. Nr 26, poz 134.Nr94,poz 550. Nr 102. poz 588. Nr 134. poz 777. Nr 147. poz 881. Nr 149, poz 889, Nr 171, poz 1016 i Nr 217. poz
1281. z 2012 r poz 849,951 i 1529 o z 2014 r. poz. 179,180. 1072, z 20] 5 r poz 1043. 1044. 104512281 oraz z 2016 r poz 1232 i poz 1250)


