
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 11 czerwca 2007 r. 

 

 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Polskiego 

Stronnictwa Ludowego o źródłach pozyskania funduszy oraz wydatkach 

poniesionych na cele wyborcze w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) 

 

postanawia 

 

przyjąć bez zastrzeŜeń łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego 

Polskiego Stronnictwa Ludowego o źródłach pozyskania funduszy oraz wydatkach 

poniesionych  w wyborach do organów samorządu terytorialnego, przeprowadzonych 

w dniu 12 listopada 2006 r. 
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Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego przedłoŜył Państwowej 

Komisji Wyborczej łączne sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskania funduszy 

oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, w związku z udziałem w wyborach 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w bezpośrednich wyborach 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z zachowaniem terminu określonego 

w art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej. Sprawozdanie zostało sporządzone według 

wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20 listopada 2006 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań 

finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz 

poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast (Dz. U. Nr 212, poz. 1561). 

śaden z uprawnionych podmiotów, określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, działając na podstawie art. 84a  ust. 3 

Ordynacji wyborczej, zleciła  badanie sprawozdania finansowego Komitetu Agencji 

Konsultingowo-Audytorskiej i Rachunkowości „Akar” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach-Dąbrowie, która przedłoŜyła opinię 

i raport z badania sprawozdania. 

Na podstawie sprawozdania , załączonych do niego dokumentów oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, Ŝe Komitet 

uzyskał przychody w wysokości 11.168.737,85 zł, które pochodziły zgodnie z art. 83c 

ust. 1 Ordynacji wyborczej z Funduszu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego 

(11.168.598,43 zł) oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

(139,42 zł). 



 3 

Z opinii biegłego rewidenta i dokumentów załączonych do sprawozdania 

wynika, Ŝe na podstawie umowy z dnia 29 września 2006 r. zawartej z Bankiem 

Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie został otwarty rachunek bieŜący Komitetu 

nr 79 1540 1287 2001 6879 8242 0001, na  którym Komitet gromadził środki 

finansowe. Komitet posiadał takŜe 17 rachunków pomocniczych na które były 

przelewane środki finansowe z rachunku bieŜącego. W sprawozdaniu finansowym 

(część II pozycja 1) Komitet podał nr rachunku Funduszu Wyborczego a nie numer 

rachunku Komitetu Wyborczego, a w pozycjach 2 i 3 w  części II tego sprawozdania 

podał wpłaty , które – jak wynika z opinii biegłego rewidenta i dokumentów 

załączonych do sprawozdania – zostały dokonane na rachunek Funduszu Wyborczego 

Polskiego Stronnictwa Wyborczego. Te błędne zapisy w sprawozdaniu Komitet 

Wyborczy sprostował pismem z dnia 15.05.2007 r. L.dz.11/2007. 

Z dokumentów załączonych do sprawozdania jak i opinii biegłego rewidenta 

wynika, Ŝe środki finansowe zgromadzone przez Komitet na rachunku bankowym 

pochodziły z Funduszu Wyborczego Partii, z którego środki zostały przelane 

w terminach nienaruszających art. 83 ust. 2 i 4 pkt 1 Ordynacji wyborczej. Z zapisów 

w historii rachunku bankowego Komitetu  Wyborczego Polskiego Stronnictwa 

Ludowego wynika , Ŝe na ten rachunek nie były dokonywane wpłaty przez osoby 

fizyczne. 

Komitet wykazał w sprawozdaniu wydatki/koszty w wysokości 11.168.737,85 zł. 

Z załączonego do sprawozdania wykazu wierzycieli  wynika, Ŝe nieuregulowane 

zobowiązania finansowe Komitetu wyniosły 154.936,59 zł. Wydatki Komitetu nie 

przekroczyły przysługującego Komitetowi limitu wydatków w wysokości 

26.369.489,75 zł. 
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W wyniku analizy łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego 

Polskiego Stronnictwa Ludowego, załączonych do niego dokumentów oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, Państwowa Komisja postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, 
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms 

 


