
. _J_ KOMUNIKAT 
lJ1'.....'../fE~~~~~f~za _Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 15 grudnia 2014 r. 

z 2. 12. 2014 % 
a podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 
H·2·z p~.Zzm:)·~l' ·§ 8 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 

r:··w··-sprawłe···ek-Fool · właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości 
rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy 
komisarzy wyborczych (M. P. z 2014 r. poz. 185), 

Komisarz Wyborczy w_ Piotrkowie Trybunalskim podaje do publicznej wiadomości 
informację o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzowi 
wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych komitetów wyborczych zarejestrowanych przez liomisarza Wyborczego 
w Piotrkowie Trybunalskim, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na 
dzień 16 listopada 2014 r. · · • · 

1. Stosownie do art. 142 § 1 i art. 476 § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu 
wyborczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, przedkłada organowi wyborczemu, 
któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego : 

1) sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, 
w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, zgodnie 
z wzorem z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie 
sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173) - jeżeli 

zarejestrowano wyłącznie listę kandydatów na radnych tego komitetu; 

2) łączne sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych 
wydatkach na cele wyborcze, zgodnie z wzorem z rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu 
wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 
(Dz. U. z 2014r. poz. 280) - jeżeli zarejestrowano zarówno kandydata na wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), jak też listę kandydatów na radnych tego komitetu. 

2. Ustawowy termin złożenia sprawozdania finansowego upływa: 

1) w dniu 16 lutego 2015 r. - w przypadku komitetów, których kandydaci nie brali udziału 
w ponownym głosowaniu w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

2) w dniu 2 marca 2015 r. - w przypadku komitetów, których kandydaci wzięli udział 
w ponownym głosowaniu w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

3. Sprawozdania finansowe są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 

- 1530
• 

Sprawozdanie finansowe może być złożone osobiście przez pełnomocnika finansowego komitetu 
wyborczego lub doręczone w inny sposób (wysłane pocztą). 

Złożone Komisarzowi Wyborczemu sprawozdania finansowe, na wniosek zainteresowanych 
podmiotów, o których mowa w art. 144 § 7 Kodeksu wyborczego, będą udostępniane do wglądu 
w jego siedzibie. 

Komisarz Wyborczy 
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