
UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 25 maja 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Liga Obrony Suwerenności o źródłach 
pozyskania środków finansowych w 2008 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, z 2004 r. Nr 25, 
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 oraz 
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie partii politycznej Liga Obrony Suwerenności 
o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Liga Obrony Suwerenności (EwP 148) przedłoŜyła 
Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 
finansowych w 2008 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). 

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

Liga Obrony Suwerenności uzyskała w 2008 r. przychody w kwocie 
9.306,71 zł, z tego – jak podano w sprawozdaniu – na rachunek bankowy w Kredyt 
Banku S.A. O/Gdańsk nr 67 1500 1025 1210 2007 3488 0000 wpłynęło 2.209,11 zł 
ze składek członkowskich oraz z działalności własnej (opłata za prenumeratę pisma – 
22,00 zł). Ponad 75% dochodów partii (7.044,00 zł) pochodzi ze składek 
członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego 
wynagrodzenia, wpłaconych do kasy partii. Analiza wyciągów bankowych z konta 
wskazuje, Ŝe oprócz kwoty podanej w sprawozdaniu, na rachunku uznano wpłaty 
gotówkowe na łączną kwotę 2.514,00 zł. 

Według wyjaśnienia udzielonego przez Ligę Obrony Suwerenności są to środki 
pienięŜne przeniesione w kilku terminach z kasy na rachunek, w celu regulowania 
przelewem faktur związanych z kosztami działalności partii, jak opłaty czynszowe 
za wynajem lokalu i rachunki za telefon w siedzibie partii. 
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Zgodnie z wzorem sprawozdania, środki pienięŜne pochodzące z kasy partii, 
które przeniesione zostały na rachunek bankowy powinny być wykazane w części 
I pkt 9 sprawozdania i wliczone do przychodów zgromadzonych na rachunku 
bankowym. Ponadto do kwoty środków wpłaconych na rachunek bankowy naleŜało 
dodać kwotę 53,60 zł z części IV sprawozdania, gdyŜ wpłynęła ona przelewem w dniu 
21.05.2008 r. tytułem rozrachunku, co ustalono na podstawie historii rachunku 
bankowego. 

W związku z powyŜszymi ustaleniami stwierdza się, Ŝe w poz. I sprawozdania 
– środki pienięŜne wpłacone na rachunek bankowy partii, kwota zgodna 
z dokumentami bankowymi powinna wynosić 4.776,71 zł. 

Liga Obrony Suwerenności w okresie sprawozdawczym nie posiadała Funduszu 
Wyborczego i nie uczestniczyła w odbywających się w 2008 r. wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyŜszego na podstawie 
sprawozdania finansowego partii i dokumentów do niego załączonych, 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, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 


