
KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO w TARNOWIE 

z dnia 5 grudnia 2014 r. 

            w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań 

finansowych oraz miejscu i sposobie udostępnienia do wglądu przedłożonych komisarzowi 

wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach samorządowych 

zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 r. 

Zgodnie  z  art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 

poz. 112 z późn. zm.) informuję: 

1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego jest zobowiązany do przedłożenia 
sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 
komitetu wyborczego, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania- 
w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (art.142 § 1 Kodeksu wyborczego). 
Termin przedłożenia sprawozdania finansowego upływa: 
- dla komitetów, których kandydaci nie biorą udziału w ponownym głosowaniu  

– w dniu 16 lutego 2015r. 
- dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu  

– w dniu 2 marca 2015r. 
2. Sprawozdanie finansowe komitetu przedkłada się Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie 

według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 
finansowego komitetu wyborczego (w przypadku komitetów, które zarejestrowały wyłącznie 
kandydatów na radnych) albo w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie łącznego 
sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, 
burmistrza albo prezydenta miasta (w przypadku komitetów, które zarejestrowały co najmniej 
jednego kandydata na wójta burmistrza albo prezydenta miasta). 

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). 

4. Złożone sprawozdania finansowe, na wniosek zainteresowanych podmiotów o których mowa 
w art. 144 § 7 Kodeksu wyborczego będą udostępniane do wglądu  w siedzibie Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie Al. Solidarności 5-9 piętro VII pokój 708. 

5. Sprawozdania finansowe można przesłać pocztą na adres: Komisarz Wyborczy w Tarnowie, 
Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów lub składać bezpośrednio w siedzibie Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. 
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