
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  22 czerwca  2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Elektorat 

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 Elektorat o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2008 r.  

Uzasadnienie 

Partia polityczna Elektorat (EwP 281) 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.  

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonego sprawozdania 

stwierdziła, Ŝe partia Elektorat w 2008 r. uzyskała przychody w wysokości 

5.750,00 zł. 

Środki te były gromadzone w kasie partii i pochodziły ze składek 

członkowskich w wysokości nieprzekraczającej w jednym roku najniŜszego 
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miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników – z przeznaczeniem na pokrycie 

wydatków związanych z bieŜącą działalnością (art. 26a ustawy). 

Partia nie posiadała bieŜącego rachunku bankowego i nie utworzyła Funduszu 

Wyborczego, ani nie uczestniczyła w przeprowadzonych w 2008 r. wyborach. 

Nie wykazano równieŜ darowizn, spadków i zapisów niepienięŜnych oraz 

nieodpłatnych usług świadczonych na rzecz partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyŜszego na podstawie 

sprawozdania finansowego 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, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 

 


