
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie sprawozdania partii Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

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  Ruch  Odrodzenia  Gospodarczego 

im. Edwarda Gierka  o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

Uzasadnienie

Partia  Ruch  Odrodzenia  Gospodarczego  im.  Edwarda  Gierka  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 przedłożonego sprawozdania oraz 

załączonych  do  niego  dokumentów  stwierdziła,  że  partia  Ruch  Odrodzenia 

Gospodarczego im. Edwarda Gierka w 2006 r. uzyskała łączne przychody w kwocie 

3.300,28 zł (w sprawozdaniu błędnie została wykazana kwota 2.695,28 zł). Składają 

się  na  wpłaty  osób  fizycznych  w  kwocie  2.035,00  zł  (w  sprawozdaniu  błędnie 

wykazano kwotę 2.285,28) dokonywanych bezpośrednio na rachunek bankowy partii 

o nr 09 1160 2202 0000 0000 7282 4556 prowadzony przez Bank Millenium S.A. oraz 

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,28 zł. 

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. 

Ponadto partia pozyskała do kasy kwotę 1265,00 zł, która zgodnie z art. 26a 

ustawy, pochodziła ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej od jednego 

członka  w  ciągu  roku  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  gromadzonych 

w terenowych  jednostkach  organizacyjnych  partii  z  przeznaczeniem  na  pokrycie 

wydatków  związanych  z  bieżącą  działalnością. Z  ww.  kwoty  wpłaconej  do  kasy, 

855,00  zł  przekazano  na  rachunek  bankowy  partii,  a  pozostałą  różnicę  w  kwocie 

410,00 zł. (1265,00 – 855,00) pozostawiono, zgodnie z art. 26a ustawy, poza obrotem 

bankowym z przeznaczeniem na bieżące potrzeby partii.

W  2006  r.  nie  były  świadczone  na  rzecz  partii  darowizny  o  charakterze 

niepieniężnym. Nie został otwarty rachunek bankowy Funduszu Wyborczego, partia 

nie  uczestniczyła  w  wyborach  samorządowych  przeprowadzonych  w  listopadzie 

2006 r. i nie poniosła w związku z nimi żadnych wydatków.

2



Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem  oraz 

załączonymi do niego dokumentami, 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: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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