
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  24  stycznia  2005 r. 

 

w sprawie sprawozdania  

 Komitetu Wyborczego Wyborców „Polska Droga” 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu 

 z wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

 przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 

stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 

219) 

 

postanawia 

 

przyjąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców 

„Polska Droga” o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego 

Komitetu z wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 13 

czerwca 2004 r. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Polska Droga” przedłoŜył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego w art. 93 ust. 

1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania wyborczego dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia 

rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (Dz.U. Nr 53, poz. 528). 

śaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej 

zastrzeŜeń do sprawozdania. 



Komitet Wyborczy Wyborców „Polska Droga” po uzyskaniu postanowienia 

potwierdzającego jego utworzenie nie zarejestrował listy kandydatów na posłów do 

Parlamentu Europejskiego, a tym samym nie prowadził kampanii wyborczej. We 

wszystkich pozycjach sprawozdania, zarówno po stronie przychodów jak i wydatków, 

jest wykazane zero.  

Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, Ŝe zgodnie z art. 88 ust. 1 Ordynacji 

wyborczej Komitet Wyborczy powinien otworzyć rachunek bankowy. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu, oraz opinią i raportem biegłego rewidenta nie stwierdziła 

naruszenia przez Komitet Wyborczy Wyborców „Polska Droga” przepisów Ordynacji 

wyborczej i 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, 
Włodzimierz Ryms, Tadeusz śyznowski 

 
 

 


