UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 października 2012 r.
w sprawie informacji finansowej partii politycznej Partia Demokratyczna
– demokraci.pl o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji
w 2011 r.
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924)
postanawia
przyjąć bez zastrzeżeń informację finansową partii politycznej Partia Demokratyczna
– demokraci.pl o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji
w 2011 r.
Uzasadnienie
Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12) przedłożyła Państwowej
Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach
poniesionych z subwencji w 2011 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 34
ust. 2 ustawy o partiach politycznych. Do informacji załączono opinię i raport biegłego
rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą.
Informacja finansowa sporządzona została według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie informacji
finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach
(Dz. U. Nr 33, poz. 268).
Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy
nie zgłosił zastrzeżeń do informacji.
Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonej informacji
finansowej, opinii i raportu biegłego rewidenta oraz załączonych dokumentów
stwierdziła, co następuje.
Partia Demokratyczna – demokraci.pl dla gromadzenia środków
z subwencji posiadała odrębne subkonto o numerze 09 1020 1013 0000 0902 0161
8032, otwarte w PKO Bank Polski S.A. w Warszawie. Saldo środków finansowych
subwencji w dniu 1 stycznia 2011 r. wyniosło 2 052 463,14 zł, w tym na subkoncie
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dla gromadzenia środków subwencji pozostawała kwota 2 160,88 zł, na założonych
lokatach kwota 2 050 000,00 zł, a w kasie Partii kwota 302,26 zł.
W okresie sprawozdawczym Partia otrzymała łączną kwotę subwencji
w wysokości 1 499 393,90 zł, na którą składały się: IV rata subwencji za rok 2010 r.
(599 530,57 zł) oraz 3 raty subwencji za 2011 r. (pierwsza z nich w kwocie
299 954,45 zł i dwie kolejne w kwotach 299 954,44 zł każda).
Na rachunku dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również
wpływy z tytułu odsetek od lokat zakładanych z niewykorzystanych środków
subwencji oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku subwencji
(94 120,16 zł).
W informacji Partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji
w 2011 r. wyniosły 942 950,49 zł, w tym:
−
na Fundusz Ekspercki przekazano kwotę 75 000,00 zł,
−
na Fundusz Wyborczy przekazano kwotę 40 000,00 zł,
−
na cele statutowe wydatkowano 827 950,49 zł, w tym na: wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 374 560,17 zł, zużycie materiałów
i energii 23 287,09 zł, usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego
przekazu 376 051,25 zł, podatki i opłaty 5 038,49 zł, pozostałe cele statutowe
49 013,49 zł.
Wydatki na cele statutowe były realizowane bezpośrednio z subkonta
dla gromadzenia środków subwencji jak również za pośrednictwem rachunków
struktur regionalnych Partii. W związku z występowaniem wypłat gotówkowych
z subkonta dla gromadzenia środków finansowych subwencji Państwowa Komisja
Wyborcza, na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych, zwróciła się
do organu statutowego partii o sporządzenie szczegółowych wykazów wydatków
dokonanych z tych środków. W piśmie z dnia 27 sierpnia 2012 r. skarbnik Partii
przedłożył szczegółowe raporty kasowe tych wydatków potwierdzające, że środki te
były wydatkowane jedynie na cele statutowe tj. zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy.
Wykazana w informacji kwota niewykorzystanej subwencji otrzymanej
w 2011 r. to 650 563,57 zł.
Partia przekazała na Fundusz Ekspercki kwotę 75 000 zł, co stanowi 5%
otrzymanej w 2011 r. subwencji.
Środki te gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym
prowadzonym w PKO Bank Polski S.A. w Warszawie o numerze 71 1020 1026 0000
1002 0137 9478.
Saldo początkowe Funduszu Eksperckiego, według stanu na dzień
1 stycznia 2011 r., wyniosło 56 415,41 zł z czego na subkoncie Funduszu
pozostawała kwota 6 415,41 zł, a na założonych lokatach kwota 50 000 zł. Poza

3

środkami pochodzącymi z subwencji na rachunku Funduszu Wyborczego
gromadzone były także odsetki bankowe w kwocie 1 340,11 zł.
Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły łącznie 54 109,44 zł i były
związane z finansowaniem ekspertyz prawnych i politycznych (53 633,44 zł) oraz
opłat bankowych (476,00 zł).
Saldo środków pieniężnych Funduszu Eksperckiego w dniu 31 grudnia
2011 r. wyniosło 78 646,08 zł.
Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową
Partii Demokratycznej – demokraci.pl o otrzymanej subwencji oraz wydatkach
poniesionych z subwencji w 2011 r., załączonymi do niej dokumentami, opinią
i raportem biegłego rewidenta oraz udzielonymi przez Partię wyjaśnieniami
i uzupełnieniami, postanowiła jak w sentencji.
Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.
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