
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  23  lipca  2007 r.

w sprawie informacji finansowej Polskiego Stronnictwa Ludowego  

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2006 r.

Państwowa  Komisja  Wyborcza  na  podstawie  art.  34a  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, 

poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, 

poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)

postanawia

przyjąć  bez  zastrzeżeń  informację  finansową  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2006 r. 

Uzasadnienie

Polskie  Stronnictwo  Ludowe    przedłożyło  Państwowej  Komisji  Wyborczej 

informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2006 

r, z zachowaniem terminu określonego w art. 34 ust. 2 ustawy o partiach politycznych. 

Informacja  finansowa  została  sporządzona  według  wzoru  określonego 

w rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  18  lutego  2003  r.  (Dz.  U.  Nr  33, 

poz. 268). 

Do informacji została załączona opinia i raport biegłego rewidenta.

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art.  34a ust.  5 ustawy, 

nie zgłosił zastrzeżeń do informacji.



Informacja  finansowa  za  2006  r.,  według  opinii  biegłego  rewidenta, 

sporządzona została na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało w 2006 r. z budżetu państwa subwencję 

w kwocie 6.297.261,57 zł wypłaconą za trzy kwartały.

Środki  subwencji  gromadzone  były  na  wydzielonym  rachunku  bankowym  

w Banku Ochrony Środowiska S.A  w Warszawie  o numerze 77 1540 1287 2001 

6878 5776 0002.        

Do  kwoty  subwencji  doliczono  odsetki  od  zgromadzonych  środków  i 

krótkoterminowych  lokat  w  wysokości  9.534,69  zł.  Łączna  kwota  przychodów na 

rachunku  subwencji,  podlegająca  rozliczeniu  w  informacji  finansowej,  wynosiła 

6.306.796,26 zł.     

Zgodnie z art.  30 ust.  3 ustawy o partiach politycznych, partia zobowiązana 

była do przekazania minimum 5% kwoty otrzymanej subwencji na Fundusz Ekspercki. 

Powyższy wymóg ustawowy  partia spełniła przekazując środki w ratach na kwotę 

629.726,16 zł  na subkonto Funduszu Eksperckiego.

Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, że partia wydatkowała środki na 

cele związane z jej działalnością statutową 

Ze środków subwencji przekazano na Fundusz Wyborczy kwotę 2.000.000,00 zł.

Na  funkcjonowanie  partii  wydatkowano  kwotę  3.667.460,10  zł,  w  tym:  na 

wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  932.324,36  zł,  na  materiały  i  energię 

62.991,73 zł,  na usługi obce (środki masowego przekazu) 1.878.003,34 zł.

Wykazana w informacji niewykorzystana kwota subwencji otrzymanej w 2006 r. 

wynosi 9.610,00 zł.   

Z  części  subwencji,  która  została  przekazana  na  subkonto  Funduszu 

Eksperckiego (nr rachunku 50 1540 1287 2001 6878 5776 0003) wydatkowano kwotę 

11.024,00  zł  na  działalność  wydawniczo-edukacyjną.  Niewykorzystana  kwota 

Funduszu  Eksperckiego  ze  środków  subwencji  otrzymanych  w  2006  r.  wynosi 

622.229,42 zł.
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Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  zapoznaniu  się  z  informacją  finansową 

Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  o  otrzymanej  subwencji  oraz  o  wydatkach 

poniesionych  z  subwencji  w  2006  r.,  z  uwzględnieniem  opinii  i  raportu  biegłego 

rewidenta, postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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