
INFORMACJA 

KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU 

z dnia 18 września 2017 r. 

o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego,  

zgłoszeniach kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku 

oraz o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych  

uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mokrsko, 

zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 r. 

 

1.  Zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do zarządzenia Wojewody Łódzkiego nr 197/2017 z dnia 14 wrze-

śnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mokrsko, dnia 2 października 2017 r. (poniedziałek) o go-

dzinie 16.00 upływa termin przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydata 

na radnego, komitetów wyborczych zamierzających uczestniczyć w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mokrsko. 

2.  W dniu 11 października 2017 r. (środa) o godzinie 15.30 upływa termin zgłaszania Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu 

kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku. 

3.  Wymienione wyżej zawiadomienia i zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, 

pok. 618- 622 (VI piętro), w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, tel.: 43 822 53 01, 43 655 00 37. 

O dotrzymaniu terminu zawiadomienia lub zgłoszenia decyduje data i godzina ich złożenia w siedzibie Delegatury Krajo-

wego Biura Wyborczego. 

4.    Komitet wyborczy wyborców utworzony jedynie w celu zgłoszenia kandydata na radnego tylko w jednej gminie niebędącej 

miastem na prawach powiatu zwolniony jest z wymogu zebrania co najmniej 20 podpisów obywateli mających prawo wybie-

rania, popierających utworzenie tego komitetu (Art. 403 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U.  

z 2017 r. poz. 15 i 1089). Pełnomocnik wyborczy takiego komitetu jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego komitetu 

(Art. 403 § 5 pkt 1 Kodeksu wyborczego). W przypadku ww. komitetu do zawiadomienia załącza się: oświadczenie  

o utworzeniu komitetu wyborczego oraz oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wybor-

czego i pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego. 

Tekst ww. ustawy oraz informacja Państwowej Komisji Wyborczej Nr ZPOW-703-112/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. o tworzeniu 

komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r., są zamieszczone na internetowych stronach Pań-

stwowej Komisji Wyborczej: samorzad2014.pkw.gov.pl. Ponadto, powyższa informacja jest dostępna w Urzędzie Gminy Mo-

krsko oraz Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.  

5.  Kandydaci do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku mogą być zgłaszani wyłącznie przez pełnomocników wyborczych 

komitetów wyborczych mających zamiar zgłoszenia listy kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających (lub osoby upo-

ważnione przez tych pełnomocników). 

6.  Kandydatem do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania 

Rady Gminy Mokrsko, tj. osoba, która jest wpisana do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru wyborców. 

7.  Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów na członków komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 

sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powo-

ływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmi-

ków województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P z 2014 r. poz. 

783 z późn. zm.), zawierająca wzory właściwych dokumentów. Wzory zgłoszeń kandydatów na członków komisji dostępne są  

w Urzędzie Gminy Mokrsko, a także w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu. 

8.  Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu  

w Sieradzu sprawozdanie finansowe 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, tj. do dnia 12 

marca 2018 r. Wzór sprawozdania finansowego określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173). Wyjaśnienia 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej  

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., uwzględniające zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (ZKF-780-

6/14) są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: samorzad2014.pkw.gov.pl, Urzędzie Gminy Mokrsko 

oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.  

Sprawozdania finansowe będą przyjmowane w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, codziennie 

w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.  

Sprawozdania finansowe będą udostępniane na wniosek zainteresowanych podmiotów w Delegaturze Krajowego Biura Wybor-

czego w Sieradzu, codziennie w godzinach urzędowania. 

9.  Komisarz Wyborczy w Sieradzu urzęduje w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, 

pok. 618-622, tel.: 43 822 53 01, fax.: 43 822 36 25.  

 Komisarz Wyborczy  

 w Sieradzu  

 /–/ Barbara BOJAKOWSKA  


