
KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

 

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, biorącego udział  

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Giby,  

zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.  

 

Zgodnie z art. 142 § 1, 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1319) oraz § 9 pkt 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia 

właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy 

wyborczych (M. P. poz. 246) podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie 

składania sprawozdania finansowego komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach uzupełniających 

do Rady Gminy Giby, zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.  

 

1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który brał udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 

Giby ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach sprawozdania  

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach 

bankowych i warunkach ich uzyskania – w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów – tj. do dnia 22 lutego 

2021 r. (art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego). 

 

Obowiązek ten dotyczy również komitetu, który nie miał przychodów, wydatków i zobowiązań 

finansowych. 

 

Sprawozdanie finansowe komitetu można przesłać na adres: Komisarz Wyborczy w Suwałkach,  

ul. Mickiewicza 15, 16-400 Suwałki lub składać bezpośrednio w siedzibie Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Suwałkach (II piętro- pok. nr 203) w dni robocze w godzinach od 815 do 1500. W przypadku 

wysłania sprawozdania finansowego pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki 

do Komisarza Wyborczego w Suwałkach (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). 

 

2. Zasady finansowania kampanii wyborczej określa Kodeks wyborczy, a w szczególności przepisy działu I, 

rozdziału 15 „Finansowanie kampanii wyborczej” oraz przepisy wskazane w wyjaśnieniach Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r., znak: ZKF-811-3/18.  

 

3. Sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1566).  

 

Do sprawozdania dołącza się oryginalne dokumenty wymienione w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.  

Aktualne akty prawne dotyczące sprawozdań finansowych dostępne są na stronie internetowej Komisarza 

Wyborczego w Suwałkach – http://suwalki.kbw.gov.pl w zakładce wzory dokumentów. 

 

4. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku 

sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego albo podaje  

w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2 (art. 509 § 1 Kodeksu wyborczego).  

 

Komisarz Wyborczy 

w Suwałkach 

 

(-) Maciej Henryk Romotowski 

http://suwalki.kbw.gov.pl/

