
 

KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Toruniu I 

z dnia 30 listopada 2020 r.  

 
o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych oraz o sposobie udostępniania do 

wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu I sprawozdań finansowych 

komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach ponownych do Rady Gminy  

w Łubiance zarządzonych na dzień 6 września 2020 r. 

 

I.  Zgodnie z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1319) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany jest do przedłożenia 

komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i 

zobowiązaniach finansowych komitetu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do dnia 

6 grudnia 2020 r. 

Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych. Obowiązek 

sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie 

pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały 

wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej. 

Stosowne formularze sprawozdań finansowych dostępne są na stronach internetowych: 

torun.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl. 

II. Na podstawie art. 144 § 7 Kodeksu wyborczego uprawnione podmioty, tj.: 

1. partie polityczne, 

2. komitety wyborcze, które brały udział w w/w wyborach,  

3. oraz stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidują działania związane z 

analizą finasowania kampanii wyborczych  

- mogą zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu I umotywowane pisemne zastrzeżenia 

do sprawozdań finansowych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu. 

III. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju od 19 października br. do odwołania, uległa 

zmianie organizacja pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu oraz dyżury 

Komisarzy Wyborczych w Toruniu.  

Sprawozdania finansowe oraz wszelką korespondencję z tym związaną należy przesyłać za 

pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Komisarz Wyborczy w Toruniu, Plac 

Teatralny 2, 87-100 Toruń.  

IV. Zgodnie z art. 143 § 3 i § 4 Kodeksu wyborczego złożone sprawozdania są udostępniane 

do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów. W celu ustalenia terminu wizyty proszę 

o wcześniejszy kontakt e-mailowy lub telefoniczny. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Toruniu I 

 

(-) Kazimierz Klugiewicz 


