
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 17 marca 2008 r. 

 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Ryszarda Galli z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. 

 

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) 

 

postanawia 

 

przyj ąć bez zastrzeżeń sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców 

Ryszarda Galli o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego 

Komitetu związanych z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 

2007 r. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galli przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego w art. 120 

ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą. 



 2 

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). 

Żaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 122 ust. 5 Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania.  

W wyniku badania sprawozdania wyborczego i załączonych do niego 

dokumentów Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet uzyskał przychody w wysokości 50,00 zł, pochodzące z wpłaty od 

osoby fizycznej. Środki te były gromadzone na rachunku bankowym o nr 54 1060 

0076 0000 3200 0125 1712 w banku BPH SA, O/Opole.  

Wydatki Komitetu zostały wykazane w wysokości 40,50 zł i stanowiły 0,02% 

limitu okręgowego określonego dla Komitetu według art. 114 Ordynacji wyborczej 

na kwotę 162.349,00 zł. Na wydatki te składały się: koszt odnowienia domeny 

internetowej niezależni.opole.pl na okres 1 roku (30,50 zł) oraz koszty prowadzenia 

rachunku bankowego (10,00 zł). Nadwyżka pozyskanych przez Komitet środków 

finansowych nad poniesionymi wydatkami, ustalona w wysokości 9,50 zł, została w 

dniu 6 grudnia 2007 r. przekazana na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo 

Wszystko”. 

Należy zwrócić uwagę, że wprawdzie nabycie prawa do użytkowania domeny 

internetowej przez okres 1 roku, to jest przekraczający okres kampanii wyborczej, 

jest zgodne z przepisami Ordynacji wyborczej (rynek nie oferuje świadczenia tego 

rodzaju usługi w okresie wskazanym przez nabywcę), to sposób wykorzystania tego 

prawa po zakończeniu kampanii wyborczej nie odpowiada celom ustawowym. 

Treści zamieszczone na stronie internetowej winny być przez Komitet usunięte po 

wyborach, gdyż dalsze ich eksponowanie nie mieści się w granicach prowadzenia 

kampanii wyborczej. 
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Państwowa Komisja Wyborcza po przeanalizowaniu sprawozdania, 

załączonych do niego dokumentów oraz z uwzględnieniem opinii i raportu 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, Stanisław Zabłocki 

 


