
 

KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 
 

o miejscu, czasie i terminie złożenia sprawozdania finansowego przez Inicjatora Referendum 

uczestniczącego w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Białej Piskiej  

przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 19 lipca 2020 r. 

 
Na podstawie § 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. poz. 246) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741)  

w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Białej Piskiej przed upływem kadencji, zarządzonym  

na dzień 19 lipca 2020 r.  informuję, co następuje: 

 

1. Pełnomocnik Inicjatora Referendum ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia komisarzowi 

wyborczemu, który zarządził referendum, sprawozdania finansowego z dochodów i wydatków 

związanych z referendum – w terminie 3 miesięcy od dnia referendum.  

 

Sprawozdanie finansowe powinno być złożone w: 

Siedzibie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II  

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie  

Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn 

(gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 253) 

w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. 
 

2. Termin przedłożenia sprawozdania finansowego upływa w dniu 19 października 2020 r.  

 

3. Zasady finansowania referendum określa rozdział 7 ustawy o referendum lokalnym zatytułowany 

"Finansowanie referendum". 
 

4. Sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach  

i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne (Dz. U.  

z 2001 r. nr 14, poz. 128). 
 

5. Pełnomocnik Inicjatora Referendum, który nie wykonuje w terminie obowiązku przedłożenia 

sprawozdania finansowego komisarzowi wyborczemu – podlega karze grzywny (art. 72 ustawy  

o referendum lokalnym). 
 

Komisarz Wyborczy 

w Olsztynie II 

 
                   (-) Tomasz Konopko   

 


