
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 4 czerwca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Bartnika Łukasza  

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 

oraz Nr 217, poz. 1281) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców 

Bartnika Łukasza o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 

tego Komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, 

związanych z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Bartnika Łukasza przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 9 stycznia 2012 r., tj. 

z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Do sprawozdania dołączono raport i opinię biegłego rewidenta wybranego 

przez Państwową Komisje Wyborczą. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 

ze wzorem, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 

2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198 

poz. 1173). 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego. 
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W wyniku badania sprawozdania, załączonych do niego dokumentów oraz 

opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, 

co następuje.  

Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Bartnika wykazał w sprawozdaniu 

przychody w wysokości 2 600,00 zł, które w całości pochodziły z dwóch wpłat 

od jednej osoby fizycznej (wykaz wpłat na rzecz Komitetu stanowi załącznik 

do sprawozdania). Środki te zostały wpłacone w formie, wysokości i terminach 

zgodnych z przepisami Kodeksu wyborczego i były gromadzone na rachunku 

bankowym Komitetu o nr 66 2490 0005 0000 4510 2238 5883 prowadzonym przez 

Alior Bank Oddział w Zamościu. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono 

zastrzeżenia wymienione w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Wydatki Komitetu wykazane w sprawozdaniu wyniosły 3 032,30 zł 

i zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego zostały przeznaczone na cele związane 

z wyborami. Wydatki Komitetu na kampanię wyborczą nie przekroczyły limitu 

wydatków  o którym mowa w art. 136 Kodeksu wyborczego oraz limitu określonego 

na podstawie art. 135 § 1 w związku z art. 199 i art. 259 Kodeksu wyborczego.  

Z raportu biegłego rewidenta wynika, że lokal stanowiący siedzibę 

Komitetu był wykorzystywany nieodpłatnie przez ten Komitet na podstawie umowy 

użyczenia lokalu z dnia 17.08.2011 r. zawartej z Agnieszką Bartnik – członkiem 

KWW Bartnika Łukasza. Ze środków Komitetu nie zostały poniesione wydatki 

związane z opłatami za korzystanie z lokalu (woda, energia, gaz). Według 

oświadczenia pełnomocnika Komitetu z uwagi na znikomy zakres wykorzystania 

tego lokalu, koszty z tym związane nie wystąpiły. 

W raporcie biegły stwierdził ponadto, że zobowiązania Komitetu w kwocie 

432,30 zł, wynikające z niedoboru środków pozyskanych na kampanię wyborczą 

w stosunku do poniesionych wydatków zostały pokryte przez pełnomocnika 

finansowego Komitetu. 

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Bartnika w dniu 

23 sierpnia 2011 r., tj. w terminie zgodnym z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, 

zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu strony internetowej 

Komitetu.  
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms 

 
 


