
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  16  lipca  2007 r.

w sprawie sprawozdania partii Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a 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 oraz 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  sprawozdanie  partii  Jedność  Rzemieślniczo-Kupiecka 
o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

Uzasadnienie

Partia  polityczna  Jedność  Rzemieślniczo-Kupiecka  przedłożyła  Państwowej 
Komisji  Wyborczej  sprawozdanie  o  źródłach  pozyskania  środków  finansowych 
w 2006 r.  z  zachowaniem terminu określonego w art.  38 ust.  1  ustawy o partiach 
politycznych.

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania 
o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. Nr 33, poz. 269).

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 w związku 
z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów 
stwierdziła co następuje.

Partia Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka w okresie sprawozdawczym pozyskała 
środki w wysokości 1.414,04 zł. Na rachunku bankowym prowadzonym w PKO BP 
S.A.  O/Zawiercie  nr  78  1020  2498  0000  8602  0130  8808  zgromadzono  kwotę 
w wysokości 850,04 zł, pochodzącą ze składek członkowskich i odsetek bankowych. 
Składki  w  kwocie  850,00  zł  wpłacone  na  rachunek  bankowy  powinny  zostać 
wykazane w części I pkt 1a sprawozdania zamiast kwoty 564,00 zł, a odsetki bankowe 
w kwocie 0,04 zł w części I pkt 2 sprawozdania.

Wpłaty  dokonane  na  rachunek  partii  przez  osoby  fizyczne  mieszczą  się 
w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy 
o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy.



Do kasy partii pozyskano 564,00 zł pochodzące, zgodnie z art. 26a ustawy, ze 
składek  członkowskich  nieprzekraczających  od  jednego  członka  w  jednym  roku 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników i przeznaczone na 
pokrycie bieżących wydatków partii.

Ze sprawozdania wynika, że partia nie otrzymała darowizn, spadków i zapisów 
niepieniężnych oraz nieodpłatnych usług świadczonych na jej rzecz.

Partia w 2006 r.  nie posiadała także rachunku Funduszu Wyborczego. Partia 
zarejestrowała  co  prawda  Komitet  Wyborczy  Jedność  Rzemieślniczo-Kupiecka 
w wyborach  samorządowych  przeprowadzonych  w  listopadzie  2006  r.,  który  nie 
złożył  sprawozdania  finansowego  Państwowej  Komisji  Wyborczej.  W  związku 
z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do partii z pytaniem, czy 
zarejestrowany  przez  nią  Komitet  ponosił  jakiekolwiek  wydatki  na  cele  wyborcze 
w 2006 r. W odpowiedzi partia stwierdziła, iż na cele kampanii wyborczej Komitet nie 
pozyskiwał i nie wydatkował żadnych środków finansowych. 

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  ustaleniu  powyższego  na  podstawie 
sprawozdania  finansowego  partii,  dokumentów  do  niego  załączonych  i  wyjaśnień 
partii, 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: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, 
Tadeusz Żyznowski
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