
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 4 czerwca 2007 r. 

 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna” o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu 

wyborczego uczestniczącego w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 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 sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna” o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu 

wyborczego uczestniczącego w wyborach do organów samorządu terytorialnego 

w 2006 r., wskazując na uchybienie polegające na naruszeniu art. 84 ust. 2 Ordynacji 

wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” przedłoŜył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe z wyborów samorządowych 

przeprowadzonych w 2006 r. w dniu 26 lutego 2007 r. (data nadania w Urzędzie 
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Pocztowym), tj. z naruszeniem terminu określonego w art. 84 ust. 2 Ordynacji 

wyborczej, który dla tego Komitetu upłynął w dniu 12 lutego 2007 r. Sprawozdanie 

zostało złoŜone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r., zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach 

i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 212, poz. 1560). 

Państwowa Komisja Wyborcza pismem z dnia 24 kwietnia 2007 r. zwróciła się zatem 

do Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna” o złoŜenie sprawozdania zgodnego ze wzorem określonym przez 

Ministra Finansów. 

Na podstawie nadesłanego w odpowiedzi sprawozdania sporządzonego 

stosownie do wzoru określonego przez Ministra Finansów oraz dokumentów do tego 

sprawozdania załączonych, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, Ŝe Komitet 

Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” mimo, iŜ zarejestrował 4 kandydatów 

na radnych w gminach do 20 000 mieszkańców, nie pozyskał i nie wydatkował 

w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w 2006 r. Ŝadnych 

środków finansowych. We wszystkich pozycjach sprawozdania wykazane jest zero. 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” wskazał jedynie 

(w sprawozdaniu złoŜonym 26 lutego 2007 r.), iŜ przyjął nieodpłatne usługi 

świadczone na jego rzecz przez osoby fizyczne, polegające na zachęcaniu 

społeczności lokalnej do udziału w wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła poza tym, Ŝe w sprawozdaniu 

złoŜonym przez Komitet w dniu 26 lutego 2007 r. wskazano, iŜ rachunek Komitetu 

Wyborczego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” prowadzony w PKO BP miał nr 29 

1020 4391 0000 6402 0058 5018, natomiast w skorygowanym sprawozdaniu 

nadesłanym w dniu 15 maja 2007 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) podano 

inny numer rachunku Komitetu prowadzonego równieŜ w PKO BP, tj. 14 1020 4391 

0000 6202 0058 5026. Jak wynika z załączonych do sprawozdania dokumentów Ŝaden 
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z tych rachunków nie został otwarty przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna”, a naleŜą one do Partii Politycznej Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna”. 

A zatem faktycznie Komitet nie posiadał rachunku bankowego. 

W wyniku analizy sprawozdania Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna” oraz załączonych do niego dokumentów Państwowa Komisja Wyborcza 

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,  
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz śyznowski 

 

 


