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UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 lutego 2008 r. 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego 

"OJCOWIZNA" 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 2 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 sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego 

"OJCOWIZNA" o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego 

Komitetu z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 120 ust. 1 Ordynacji 

wyborczej. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "OJCOWIZNA" przedłożył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z naruszeniem terminu 

określonego w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Sprawozdanie wpłynęło do 

Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 22 stycznia 2008 r. Zgodnie z art. 120 ust. 1 

Ordynacji wyborczej pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany był 

przedłożyć Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze do dnia 21 
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stycznia 2008 r., przy czym za datę złożenia sprawozdania uznaje się datę jego 

wpływu do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 233 ust. 1 Ordynacji wyborczej). 

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). 

Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił Państwowej Komisji 

Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania komitetu. 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "OJCOWIZNA" nie 

zarejestrował kandydatów na posłów i senatorów, w związku z tym nie prowadził 

kampanii wyborczej i nie pozyskiwał ani nie wydatkował środków, co potwierdza 

opinia i raport biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisje Wyborczą. 

We wszystkich pozycjach sprawozdania, zarówno po stronie przychodów jak i 

wydatków, wykazane jest zero. 

W części II sprawozdania — Informacje szczegółowe — w poz. 1. błędnie 

podano numery rachunków bankowych Stronnictwa Ludowego "OJCOWIZNA" jako 

numery rachunków bankowych Komitetu, który rachunku bankowego nie posiadał, a 

także, w poz. 5. (wykaz osób fizycznych, które świadczyły nieodpłatnie usługi na 

rzecz komitetu wyborczego) błędnie wymieniono pełnomocnika wyborczego i 

pełnomocnika finansowego, podczas gdy osoby te — zgodnie z oświadczeniem 

pełnomocnika finansowego — nie wykonywały czynności innych, niż wynikające z 

powołania na pełnomocników. 

W wyniku analizy sprawozdania Komitetu Wyborczego Stronnictwa 

Ludowego "OJCOWIZNA" oraz opinii i raportu biegłego rewidenta 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 
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Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 


