
 

 

KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE I 
z dnia 22 października 2020 r. 

 
o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych 

uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipka i do Rady Gminy Zakrzewo 

 zarządzonych na dzień 4 października 2020 r. 

 

 

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 podaje się do publicznej wiadomości informację 

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących 

udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipka i do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na 

dzień 4 października 2020 r. 

  

1. Stosownie do art. 142 § 1 i art. 476 § 2 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu 

wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Pile I, 

któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu sprawozdania 

finansowego 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 sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, bez względu na to, 

czy komitet pozyskiwał środki finansowe, zaciągał zobowiązania oraz dokonywał wydatków.  

 

Termin przedłożenia sprawozdania finansowego upływa w dniu 4 stycznia 2021 r.,  

 

Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego wraz z oryginałami dokumentów księgowych 

powinno być złożone w siedzibie Komisarza Wyborczego w Pile I :  

aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, w dni robocze w godzinach od 730 do 1530, 

bądź przesłane pocztą na wskazany wyżej adres (w takim przypadku o dotrzymaniu terminu 

rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza – art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).  

 

2. Aktualne wzory dotyczące sprawozdań finansowych dostępne są na stronie internetowej 

Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl oraz na stronie Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego – www.pila.kbw.gov.pl 

 

 

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

obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu sprawozdania 

finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze 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 Pile I  

 

                              (-) Daniel Jurkiewicz 

http://www.pila.kbw.gov.pl/

