KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III
z dnia 16 listopada 2020 r.
o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miłki
Na podstawie § 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. z 2018 r., poz. 246) oraz z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Miłki,
zarządzonymi na dzień 24 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r., poz.4600) informuję,
co następuje:

1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia
komisarzowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o jego utworzeniu 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.
Obowiązek ten dotyczy również:
 komitetów, które uległy rozwiązaniu przed dniem wyborów;
 komitetów, które nie miały przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych - w takim
przypadku pełnomocnik finansowy zobowiązany jest złożyć sprawozdanie zerowe.
Sprawozdania finansowe komitetów powinny być złożone w:
Siedzibie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie
Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
(gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 253)
w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.
2. Termin przedłożenia sprawozdania finansowego upływa w dniu 26 kwietnia 2021 r.
(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
3. 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 (WYJAŚNIENIA
dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.).
4. Sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1566).
Do sprawozdań dołącza się oryginalne dokumenty wymienione w załączniku nr 2 do ww.
rozporządzenia.
5. 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 Olsztynie III
/-/ Wioletta Rynkiewicz

