
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 21 maja 2007 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego „Narodowego 

Odrodzenia Polski” o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 

komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu 

terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 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, Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 

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

poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592,  i 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) 

 

postanawia 

 

przyj ąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego „Narodowego Odrodzenia 

Polski” o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów 

wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. wskazując na uchybienie, polegające 

na niewykazaniu w sprawozdaniu, w części III, wszystkich jednostek samorządowych, 

w których komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów na radnych. 
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Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy „Narodowego Odrodzenia Polski” przedłoŜył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe z zachowaniem terminu określonego w 

art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej. 

Sprawozdanie finansowe 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 przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów 

wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw (Dz.U. z 23 listopada 2006 r. Nr 212, poz. 1560). 

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

Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeŜeń do sprawozdania Komitetu. 

Z informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, a takŜe z 

wyjaśnień pełnomocnika finansowego Komitetu wynika, Ŝe Komitet Wyborczy 

„Narodowego Odrodzenia Polski” nie pozyskiwał środków finansowych na 

prowadzenie kampanii wyborczej i nie ponosił jakichkolwiek wydatków, wykazując w 

sprawozdaniu, zarówno po stronie przychodów jak i wydatków, wartości zerowe.  

Państwowa Komisja Wyborcza zauwaŜa, Ŝe Komitet dopuścił się uchybienia w 

części III sprawozdania, nie wykazując wszystkich jednostek, w których zarejestrował 

listy kandydatów na radnych.  

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika bowiem, Ŝe oprócz 

wskazanych w sprawozdaniu jednostek, Komitet zarejestrował kandydatów na 

radnych takŜe w Warszawie (Bemowo) i w gminie Lubawka.  

Stwierdzone na podstawie dokumentów uchybienia w III części sprawozdania, 

w świetle art. 84a ust. 1 pkt 3 Ordynacji wyborczej, nie powodują jego odrzucenia 

przez Państwową Komisję Wyborczą. 
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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 Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Tadeusz śyznowski 

 


