
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 10 marca 2008 r. 

 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców 

„Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej” z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 

21 października 2007 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 

kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190 poz.1360) 

 

 

postanawia 

 

przyj ąć sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców „Autonomia dla 

Ziemi Górnośląskiej” o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 

tego Komitetu związanych z udziałem w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. ze wskazaniem 

uchybień polegających na naruszeniu art. 113 ust. 2 i art. 120 ust. 1 w związku 

z art. 233 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej” 

przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z naruszeniem 
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terminu określonego w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Sprawozdanie wpłynęło 

do Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 24 stycznia 2008 r. Zgodnie z art. 120 

ust. 1 Ordynacji wyborczej pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego 

zobowiązany był przedłożyć Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie 

wyborcze do dnia 21 stycznia 2008 r., przy czym za datę złożenia sprawozdania 

uznaje się datę jego wpływu do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 233 ust. 1 

Ordynacji wyborczej). 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą.  

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie 

sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881). 

Żaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 122 ust. 5 Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania.  

W wyniku badania sprawozdania wyborczego i załączonych do niego 

dokumentów Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje.  

Komitet uzyskał przychody w wysokości 330,00 zł, które zgromadził na 

rachunku bankowym o nr 92 1020 2368 0000 2002 0241 0033 w Banku PKO Bank 

Polski SA. Zgodnie z art. 111 ust. 2 Ordynacji wyborczej środki te pochodziły 

z wpłat od osób fizycznych. 

Łączna kwota 80,00 zł wpłacona została przelewem, tj. zgodnie z art. 113 

ust. 2 Ordynacji wyborczej, który stanowi, iż środki finansowe mogą być wpłacane 

na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą. 

Pozostałą kwotę 250,00 zł wpłacił na rzecz Komitetu gotówką, tj. z naruszeniem 

wskazanego art. 113 ust. 2 Ordynacji, w dniu 19 października 2007 r. Bogdan Pach, 

W umowie rachunku bankowego Komitetu wprowadzono zastrzeżenie, iż wpłaty na 

jego rzecz mogą być dokonywane jedynie czekiem, przelewem, lub kartą płatniczą, 

co potwierdził w raporcie biegły rewident. Środki przyjęte z naruszeniem przepisów 
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ustawy nie zostały zwrócone darczyńcy, ani przekazane do depozytu urzędu 

skarbowego, a były wydatkowane na pokrycie wydatków wyborczych Komitetu. 

Na podstawie art. 127 ust. 1 Ordynacji wyborczej równowartość środków 

finansowych w wysokości 250,00 zł, pozyskanych przez Komitet Wyborczy 

Wyborców „Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej” z naruszeniem art. 113 ust. 2 

Ordynacji, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.  

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych przez Komitet 

odbywało w terminach nie naruszających przepisów art. 110 ust. 3 i 4 Ordynacji 

wyborczej.  

Wydatki/koszty Komitetu zostały wykazane w kwocie 317,92 zł i stanowiły 

0,19% limitu okręgowego określonego dla Komitetu według art. 114 Ordynacji 

wyborczej na kwotę 162.349,00 zł. Powinny one zostać wpisane w punkcie „B” 

części I sprawozdania. 

Zgromadzone środki wydatkowane były zgodnie z art. 110 ust. 1 Ordynacji, 

na cele związane z wyborami. 

Jak wynika z historii rachunku bankowego Komitetu, uzyskaną nadwyżkę 

pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w kwocie 12,08 zł w dniu 28 

listopada 2007 r. z rachunku Komitetu wypłacił Pan Bogdan Pach. Zgodnie 

z art. 116 ust. 3 Ordynacji wyborczej uzyskaną nadwyżkę Komitet Wyborczy 

Wyborców „Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej”, zobowiązany jest przekazać na 

rzecz instytucji charytatywnej, a informację o jej przekazaniu pełnomocnik 

finansowy podaje do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu 

ogólnokrajowym najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia sprawozdania 

wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą. 
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Państwowa Komisja Wyborcza po przeanalizowaniu sprawozdania, 

załączonych do niego dokumentów oraz z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego 

rewidenta, postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak  

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 

 


