
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 13 października 2008 r. 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Partii Demokratycznej — 

demokraci.pl 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 Partii 

Demokratycznej — demokraci.pl o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych tego Komitetu z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej 

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

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej — demokraci.pl przedłoŜył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu 

określonego w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 
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Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Sprawozdanie wyborcze 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 nie zgłosił Państwowej Komisji 

Wyborczej zastrzeŜeń do sprawozdania komitetu. 

Przychody komitetu wyniosły 16.253,73 zł i pochodziły z wpłat z Funduszu 

Wyborczego Partii Demokratycznej — demokraci.pl (16.253,11 zł), dokonanych 

zgodnie z art. 111 ust. 1 oraz art. 113 ust. 2 Ordynacji wyborczej, oraz odsetek od 

środków zgromadzonych na rachunku bankowym (0,62 zł). Środki finansowe 

komitetu gromadzone były, zgodnie z art. 113 ust. 1 Ordynacji wyborczej na rachunku 

bankowym nr 52 1370 1037 0000 1701 4174 1701, prowadzonym w Banku DnB 

NORD Polska S. A. III Oddział w Warszawie. 

Wydatki/koszty Komitetu wyniosły 28.807,53 zł i przeznaczone były na 

cele związane z wyborami: korzystanie ze środków masowego przekazu (12.289,61 

zł), wykonanie materiałów wyborczych (10.684,76 zł), kolportaŜ materiałów 

wyborczych (5.733,56 zł) oraz opłaty bankowe (99,60 zł). Wydatki Komitetu nie 

przekroczyły limitu określonego w art. 114 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej, 

wynoszącego 54.259,43 zł, wydatki zaś na kampanię wyborczą prowadzoną w 

formach i na zasadach właściwych dla reklamy nie przekroczyły limitu określonego w 

art. 115 Ordynacji wyborczej, wynoszącego 43.407,54 zł. 

Do dnia sporządzenia sprawozdania opłacono koszty w kwocie 16.253,11 

zł. Za niespłacone zobowiązania komitetu na łączną kwotę 12.553,80 zł odpowiada, 

zgodnie z art. 104 pkt 1 Ordynacji wyborczej, Partia Demokratyczna — demokraci.pl, 

która winna uregulować je z Funduszu Wyborczego. 

Prawidłowość sporządzenia sprawozdania potwierdza opinia i raport 

biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisje Wyborczą. 
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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 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Stanisław Zabłocki 

 


