
— 1 — 

 

1

UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 13 grudnia 2010 r. 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska 

RP z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie 

śląskim, w okręgu wyborczym nr 30. 

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, z późn. zm.1)). 

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu z wyborów 

uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 

20 czerwca 2010 r. w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 30, 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 120 ust. 1 ustawy 

— Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z wyborów w województwie śląskim, 

w okręgu wyborczym nr 30 z zachowaniem terminu określonego w art. 120 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 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania 
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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. 

Przychody Komitetu wyniosły 54.000,33 zł. Pochodziły one z wpłat 

z Funduszu Wyborczego partii Platforma Obywatelska RP (54.000,00 zł), dokonanych 

zgodnie z art. 111 ust. 1 oraz art. 113 ust. 2 Ordynacji wyborczej oraz z odsetek 

od środków zgromadzonych na rachunku bankowym komitetu (0,33 zł). Środki 

finansowe komitetu gromadzone były, zgodnie z art. 113 ust. 1 Ordynacji wyborczej, 

na rachunku bankowym nr 89 1020 1026 0000 1102 0170 7256, prowadzonym w PKO 

Bank Polski S.A. I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie, II Centrum 

Korporacyjne w Warszawie. 

Wydatki Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP wyniosły 

53.681,89 zł. Zostały one w całości przeznaczone na finansowanie kampanii 

wyborczej i nie przekroczyły limitu określonego na podstawie art. 114 ust. 2 pkt 1 

Ordynacji wyborczej, na kwotę 54.552,21 zł. Wydatki na kampanię wyborczą 

prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy nie przekroczyły limitu 

określonego w art. 115 Ordynacji wyborczej, wynoszącego 43.641,77 zł. 

W II części sprawozdania (Informacje szczegółowe) pkt 10 nie wykazano 

nadwyżki. Z podsumowania przychodów i wydatków Komitetu oraz z historii jego 

rachunku bankowego wynika, że Komitet uzyskał nadwyżkę pozyskanych środków 

nad poniesionymi wydatkami w kwocie 318,44 zł i w dniu 30 lipca 2010 r., zgodnie 

z art. 116 ust. 1 Ordynacji wyborczej, przekazał ją na Fundusz Wyborczy Platformy 

Obywatelskiej RP. 

Złożenie sprawozdania sporządzonego w sposób niezgodny ze stanem 

faktycznym narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 120 ust. 1 

Ordynacji wyborczej. Zgodnie z art. 122 Ordynacji wyborczej uchybienie 

to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP z wyborów 
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uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim, 

w okręgu wyborczym nr 30 oraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Kisielewicz, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


