
KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 3 października 2016 r. 

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim podaje do publicznej wiadomości informację 
o terminie złożenia oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań 
finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów 
wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, 
przeprowadzonych w dniu 2 października 2016 r. 

Stosownie do art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 

z 2011r„ Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1), pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, 

w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, zobowiązany jest złożyć Komisarzowi Wyborczemu 

w Piotrkowie Trybunalskim 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). 

Ustawowy termin złożenia sprawozdania finansowego upływa w dniu 3 stycznia 2017 r. 

Sprawozdania finansowe są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, pokój Nr 21, 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). 

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami me dopełnia 

obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu sprawozdania 
finansowego o źródłach uzyskanych 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). 

Złożone Komisarzowi Wyborczemu sprawozdania finansowe, na wniosek zainteresowanych 
podmiotów, będą udostępniane do wglądu w jego siedzibie. 

Komisarz Wyborczy 
w Piotrko e Trybunalskim 
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1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r.Nr26, 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, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043,1044,1 045,1923 i 
2281, z2016 r. poz. 1232 i 1250. 


