
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  22  czerwca  2009 r. 

w sprawie sprawozdania Partii Kobiet o źródłach pozyskania środków finansowych, 

w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach 

poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 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 Kobiet o źródłach pozyskania środków 

finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2008 r. 

Uzasadnienie 

Partia Kobiet (EwP 259) 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. 
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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). 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5, w związku 

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania.  

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonego sprawozdania, 

opinii i raportu biegłego rewidenta załączonych do sprawozdania dokumentów 

oraz udzielonych przez partię wyjaśnień i uzupełnień stwierdziła, co następuje. 

Partia Kobiet wykazała w sprawozdaniu przychody w łącznej wysokości 

46.805,47 zł. Na przychody te złoŜyły się środki pozyskane przez Partię na posiadane 

rachunki bankowe zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych, pochodzące 

z tytułu składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku 

najniŜszego miesięcznego wynagrodzenia (34.031,00 zł), darowizn od osób 

fizycznych (9.054,00 zł), wpisowego (3.190,00 zł), z działalności własnej, o której 

mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych (510,00 zł) oraz z pozostałych źródeł 

(zwrot nadpłaty dokonany przez UM Łodzi w kwocie 20,47 zł). 

Partia nie przyjmowała w 2008 r. innych środków finansowych ani Ŝadnych 

wartości niepienięŜnych. 

W okresie sprawozdawczym Partia Kobiet posiadała Fundusz Wyborczy, 

prowadzony przez ING Bank Śląski nr rachunku 33 1050 1025 1000 0023 2154 1720. 

Na rachunku tym zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1.761,15 zł, na którą 

składały się odsetki od środków na rachunku bankowym (229,67 zł) oraz zwrot 

z zamkniętego rachunku Komitetu Wyborczego Partii (1.531,48 zł). Do umowy 

rachunku bankowego Funduszu Wyborczego w dniu 18 marca 2008 r. wprowadzono 

zastrzeŜenie dotyczące wymaganych form wpłat. 

Partia Kobiet w 2008 r. nie poniosła Ŝadnych wydatków z Funduszu 

Wyborczego. 
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Saldo rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 2008 r. wynosiło 

3.220,62 zł, a w dniu 31 grudnia 2008 r. 4.921,77 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyŜszego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Partii, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 


