
KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze 

z dnia 30 listopada 2006 r. 
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  

26 sierpnia 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy 
wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności  
o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych, Komisarz Wyborczy 
w Zielonej Górze podaje do wiadomości publicznej informację o miejscu, czasie  
i terminie składania sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach 
i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, 
rad powiatów i sejmiku województwa oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast, a także o miejscu, czasie i sposobie ich udostępniania przez komisarzy 
wyborczych. 

 Zgodnie z art. 84 ust. 2 uchwały z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.)  
i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza  
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1084), pełnomocnik finansowy 
komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy  od dnia wyborów przedkłada organowi, któremu 
komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie finansowe komitetu 
wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu.  

1. Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, pok. 603 VI piętro (gmach 
Urzędu Wojewódzkiego), przyjmuje sprawozdania finansowe komitetów wyborczych 
mających swoją siedzibę na terenie powiatów: 

Gorzowskiego, Międzyrzeckiego, Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego, 
Sulęcińskiego  i miasta na prawach powiatu Gorzowa Wlkp. 

2. Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, pok. 203 II piętro (gmach Urzędu 
Marszałkowskiego), przyjmuje sprawozdania finansowe komitetów wyborczych mających 
swoją siedzibę na terenie powiatów: 

Kro śnieńskiego, Nowosolskiego, Świebodzińskiego, Wschowskiego, Zielonogórskiego, 
Żagańskiego, Żarskiego i miasta na prawach powiatu Zielonej Góry. 

Sprawozdania finansowe przyjmowane będą codziennie do 12 lutego 2007 r.,  
a komitetów które uczestniczyły w ponownym głosowaniu do 26 lutego 2007 r.  
w siedzibach Komisarzy Wyborczych w godzinach pracy delegatur, tj. od 800 do 1500  
z wyjątkiem dni wolnych od pracy. 
 Druki sprawozdań finansowych uległy zmianie, a aktualne wzory opublikowane zostały w 
Dz. U. z 2006 r. Nr 212, poz. 1561 oraz poz. 1560, dostępne są na stronie internetowej 
Państwowej Komisji Wyborczej – adres  www.pkw.gov.pl 

     W tym samych siedzibach i czasie sprawozdania finansowe będą udostępniane do wglądu 
przez komisarzy wyborczych. 

 

        Komisarz Wyborczy  
          w Zielonej Górze 
 
            /-/ Stefania Cieśla-Serżysko 


