
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 11 czerwca 2007 r. 

 

 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo 

i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach 

na cele wyborcze w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 

16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) 

  

postanawia 

 

przyjąć bez zastrzeŜeń łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo 

i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania funduszy oraz wydatkach poniesionych 

na cele wyborcze w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość przedłoŜył Państwowej Komisji 

Wyborczej łączne sprawozdanie finansowe z wyborów organów samorządu 

terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r., z zachowaniem 

terminu określonego w art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej. Sprawozdanie zostało 

sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 20 listopada 2006 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz 
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poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast (Dz. U. Nr 212, poz. 1561). 

śaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji nie zgłosił 

Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeŜeń do sprawozdania Komitetu. 

 

Działając na podstawie art. 84a ust 3 Ordynacji wyborczej Państwowa Komisja 

Wyborcza zleciła zbadanie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo 

i Sprawiedliwość firmie „Akar” Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, która przedłoŜyła 

opinię i raport z badania sprawozdania. 

Na podstawie sprawozdania, załączonych do niego dokumentów oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, Ŝe Komitet 

Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wykazał w sprawozdaniu łączne przychody 

w wysokości 25.112.549,00 zł pochodzące zgodnie z art. 83c ust. 1 Ordynacji 

wyborczej z Funduszu Wyborczego partii Prawo i Sprawiedliwość (25.112.472,00 zł) 

oraz z naliczonych odsetek (77,00 zł) od środków zgromadzonych na rachunku 

bankowym Komitetu o nr  20 1020 1013 0000 0302 0148 6208 prowadzonym przez 

bank PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie. Wpływ środków 

na rachunek bankowy Komitetu Wyborczego nastąpił w formie przelewów 

dokonanych w okresie od 25 września 2006 r. do 24 listopada 2006 r. z konta 

Funduszu Wyborczego partii, co potwierdza biegły rewident w raporcie 

uzupełniającym do opinii z badania sprawozdania Komitetu Wyborczego Prawo 

i Sprawiedliwość.   

Komitet wykazał wydatki/koszty w wysokości 24.838.850,00 zł, w tym 

nieuregulowane na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania w kwocie 2.740,00 

zł oraz naleŜności w kwocie 3.328,00 zł. Uzyskana nadwyŜka pozyskanych środków 

nad poniesionymi wydatkami po uwzględnieniu salda naleŜności i zobowiązań 

wyniosła 273.699,00 zł.  

Wydatki Komitetu związane z prowadzeniem kampanii wyborczej nie 

przekroczyły limitu określonego w art. 83e ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej.  

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych przez Komitet odbywało 

się w terminach określonych w art. 83 ust. 2 i 4 pkt 1 i 2 Ordynacji wyborczej.  
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Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, 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 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:  Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, 
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms 

 

 


