
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 października 2008 r.  

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców „Kongres 

Polski” z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz 

z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców 

„Kongres Polski” o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego 

Komitetu związanych z udziałem w wyborach uzupełniających do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu 

wyborczym nr 21. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców „Kongres Polski” przedłoŜył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego 

w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 



— 2 — 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania 

komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881). 

śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 122 ust. 5 

Ordynacji wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeŜeń 

do sprawozdania. 

Na potrzeby kampanii wyborczej Komitet otworzył rachunek bankowy 

nr 58 8642 1126 2012 1125 0937 0001 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym 

w Sanoku O/Rzeszów, na którym gromadzone były środki pienięŜne. 

Przychody/wpływy Komitetu wyniosły 14.600,00 zł. Wpłaty pochodziły 

od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej. W raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania stwierdzono, 

iŜ dokonane wpłaty zrealizowane zostały przelewami bankowymi w okresie 

nienaruszającym art. 110 ust. 2 i 4 Ordynacji wyborczej. Komitet Wyborczy 

nie zaciągał na cele wyborcze kredytu bankowego, ani teŜ nie przyjmował darowizn 

niepienięŜnych i nieodpłatnych usług. 

Wydatki na ogólną kwotę 14.600,00 zł są równe kwocie przychodów. 

W strukturze wydatków największą pozycję (11.209,97 zł) stanowi odpłatność 

za wykonanie materiałów wyborczych (plakaty, plakietki i reklamówki). Poza tym 

Komitet przeznaczył zgromadzone środki na pokrycie kosztów podróŜy (2.209,81 zł), 

organizację spotkań wyborczych (318,00 zł), korzystanie ze środków masowego 

przekazu (623,91 zł) i na pozostałe wydatki (238,31 zł). 

Zobowiązania Komitetu z tytułu zakupu usług oraz pozostałych kosztów 

zostały uregulowane w całości do daty sporządzenia sprawozdania oraz zamknięcia 

rachunku bankowego. 

W wyniku badania biegły rewident wydał pozytywną opinię co do 

prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i udokumentowania przychodów 

i wydatków Komitetu Wyborczego Wyborców „Kongres Polski”. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, 

załączonymi do niego dokumentami oraz opinią i raportem biegłego rewidenta 

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: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 


