
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 10 marca 2008 r. 

 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Lasecki  

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 Wyborców Lasecki 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., ze 

wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 116 ust. 3 Ordynacji 

wyborczej.  

    

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki 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.  

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania 
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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 

Komitetu Wyborczego. 

W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych do niego  

dokumentów oraz na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa 

Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje.  

Komitet Wyborczy Wyborców  Lasecki  wykazał w sprawozdaniu  przychody 

w kwocie 89.000,00 zł. 

Wpływy Komitetu Wyborczego pochodzą z wpłat dokonanych przelewem 

przez osoby fizyczne, w wysokości i terminach zgodnych z przepisami Ordynacji 

wyborczej. 

Z opinii biegłego rewidenta i dokumentów finansowych załączonych do 

sprawozdania wynika, że środki te były gromadzone na rachunku Komitetu 

Wyborczego  o nr 10 8589 0006 0000 0030 8106 0001 prowadzonym przez Bank 

Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie a nie na rachunku o nr 33 8589 0006 0000 0029 

5741 0001 podanym w sprawozdaniu. 

Wydatki/koszty Komitetu Wyborczego wykazane w sprawozdaniu wyniosły 

88.209,71 zł  i zgodnie z art. 110 ust. 1 Ordynacji wyborczej  zostały przeznaczone na 

cele wyborcze. Komitet Wyborczy wydatkował kwotę 77.278,96 zł na reklamę  w 

środkach  masowego przekazu i  kwotę  8.572.94 zł na plakaty i ulotki wyborcze. 

Wydatki Komitetu Wyborczego stanowią 81,5 % limitu wydatków, 

wyliczonych dla Komitetu zgodnie z art. 114 Ordynacji wyborczej na kwotę  

108.232,67 zł. 

Komitet Wyborczy uzyskał nadwyżkę pozyskanych środków nad wydatkami w 

wysokości 790,29 zł, którą  przekazał na rzecz Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 42-300 Myszków  ul. Kościuszki 26. Informacja o przekazaniu 

nadwyżki została zamieszczona dnia 28.12.2007 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”. 
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Komitet Wyborczy naruszył art. 116 ust. 3 Ordynacji wyborczej, ponieważ w 

wypadku uzyskania nadwyżki  pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad 

poniesionymi wydatkami, komitet wyborczy wyborców jest obowiązany przekazać tę 

nadwyżkę na rzecz instytucji charytatywnej. 

Państwowa  Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Lasecki, dokumentami do niego 

załączonymi oraz opinią i raportem 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: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 

Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 

 


