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KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH  W LUBLINIE I, II, III, IV 

z dnia 3 listopada 2018 r. o  miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań 

finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz w wyborach wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta)  

 

Na podstawie art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz  § 9 pkt. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 

z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej 

komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. 

P.  z 2018 r. poz. 246), w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi 

na dzień 21 października 2018 r. informujemy że, sprawozdania finansowe wraz  

z dołączonymi do sprawozdania dokumentami,   przyjmowane są w siedzibie Komisarzy 

Wyborczych w Lublinie, ul. Spokojna 9b w godzinach pracy Delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego w Lublinie.     

Termin przedłożenia sprawozdania finansowego upływa  dla komitetów, których 

kandydaci nie biorą udziału w ponownym głosowaniu — w dniu 21 stycznia 2019 r., 

dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu — w dniu  

4 lutego 2019 r. W przypadku  wysłania sprawozdania finansowego  pocztą  

o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do urzędu - art. 9 § 1  ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349). 

 

           Sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru określonego  

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie 

sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. z 2011 r.  poz. 1173 oraz  

z 2018 r. poz. 1342) , (w przypadku komitetów, które zarejestrowały wyłącznie 

kandydatów na radnych) albo w  rozporządzeniu 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 2014 r. 

poz. 280 oraz z 2018 r. poz. 1343) 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/198/1173
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/280/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/280/1
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Pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych, którzy byli zobowiązani na 

podstawie art. 140  Kodeksu wyborczego do umieszczania na stronie internetowej 

komitetu wyborczego, rejestru zaciągniętych kredytów  i wpłat, dołączają do 

sprawozdania finansowego komitetu wyborczego dane z rejestru kredytów i rejestru 

wpłat w formie pliku PDF zapisanego na płycie CD lub DVD, w standardzie ISO 9660 

zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r.  

w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez 

komitety wyborcze (Dz. U. Nr 193, poz. 1144). 

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej są dostępne 

„Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów 

jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.” 

ZKF-811-3/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz teksty ujednolicone ww. rozporządzeń 

Ministra Finansów. 

 

     

Komisarz Wyborczy w Lublinie I   

 

        /-/ Marcin Piotr Chałupka  

 

 

  

Komisarz Wyborczy w Lublinie II   

 

     /-/ Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk  

 

  

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie III  

 

       /-/ Piotr Tadeusz Łaguna  

 

  

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie IV  

 

   /-/ Krzysztof Marek Niezgoda 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/193/1144

