KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I
z dnia 8 grudnia 2014 r.
o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych
Na podstawie art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 ze zm1.) w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. informuję, że:

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 (Wymóg ten dotyczy
również 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 Kielcach I tj. w budynku A Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego, piętro II, pokój 244, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516
Kielce, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Termin przedłożenia sprawozdania finansowego upływa:
− dla komitetów, których kandydaci nie brali udziału w ponownym głosowaniu
— w dniu 16 lutego 2015 r.,
− dla komitetów, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu
— w dniu 2 marca 2015 r.
3. Zasady finansowania kampanii wyborczej określa rozdział 15 Kodeksu
wyborczego oraz wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
25 sierpnia 2014 r. znak: ZKF-780-6/14. Pomocnicze materiały w tym m. in
aktualne wzory sprawozdań finansowych, wykaz rodzajów dokumentów, jakie
należy załączyć do sprawozdania finansowego a także informacja o rejestrze
zaciągniętych kredytów oraz rejestrze wpłat, prowadzonych przez komitety
wyborcze jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej
– www.pkw.gov.pl.
4. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami
nie dopełnia w terminie obowiązku sporządzenia i przedłożenia 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 Kielcach I
/-/ Bożena Fabrycy
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, 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 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i poz. 1072.

