
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia   21   maja 2007 r. 

 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Samoobrona 

Patriotyczna o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu 

wyborczego, uczestniczącego w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. a)  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, z 

2007 r. Nr 48, poz. 327) 

 

postanawia 

 

odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Samoobrona Patriotyczna o 

przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, 

uczestniczącego w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 

2006 r., z powodu naruszenia art. 83 ust. 4 pkt 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna przedłoŜył Państwowej Komisji 
Wyborczej sprawozdanie finansowe z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 
2006 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej. 
Sprawozdanie zostało nieprawidłowo sporządzone według wzoru określonego w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r., 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, 
wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 212, poz. 
1560), w związku z czym nie uwzględnia udziału Komitetu w wyborach wójtów, 
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burmistrzów i prezydentów miast. Stanowi to naruszenie art. 24 ust. 4 ustawy o 
bezpośrednim wyborze wójta. 

Na podstawie sprawozdania oraz załączonych do niego dokumentów 
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, Ŝe Komitet Wyborczy Samoobrona 
Patriotyczna pozyskał łączne przychody w wysokości 6.719,24 zł, które pochodziły, 
zgodnie z art. 83c ust. 3 pkt 1 Ordynacji wyborczej z wpłat od osób fizycznych. Środki 
powyŜsze były gromadzone na rachunku bankowym w banku PKO BP I Oddział w 
Radomiu, nr rach. 93 1020 4317 0000 5602 0140 1900. Wpłaty na rzecz Komitetu 
dokonywane były, zgodnie z art. 83d ust. 3 Ordynacji, w formie bezgotówkowej. 
Wpłaty w łącznej wysokości 5.664,24 zł, zostały dokonane przed dniem wyborów, 
natomiast w przypadku dwóch wpłat na łączną kwotę 1.055 zł stwierdzono ich 
dokonanie po 12 listopada 2006 r. tj. po dniu wyborów. Stanowi to naruszenie art. 83 
ust. 4 pkt 1 Ordynacji wyborczej, na podstawie którego zabronione jest pozyskiwanie 
środków finansowych przez komitet wyborczy po dniu wyborów. 

Wydatki Komitetu wyniosły 6.627,45 zł, z czego kwota 6.469,21 zł została 
przeznaczona na finansowanie kampanii wyborczej Komitetu, natomiast 158,24 zł na 
wydatki związane z kosztami opłat i prowizji bankowych. Komitet wykazał w 
sprawozdaniu nadwyŜkę pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w 
wysokości 91,79 zł, która została przekazana w dniu 12 lutego 2007 r. na rachunek 
Polskiego Czerwonego KrzyŜa. Stanowi to naruszenie art. 83f ust. 4 Ordynacji 
wyborczej, na podstawie którego wysokość nadwyŜki finansowej powinna być 
ustalona przez Komitet dopiero po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą 
niniejszej uchwały. 

Komitet dopuścił się uchybienia w części III sprawozdania, nie wymieniając 
jednostek, w których zarejestrował listy kandydatów na radnych oraz kandydatów na 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej 
wynika, Ŝe Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna zarejestrował 19 list do 
sejmików województw, 62 listy do rad powiatów, 3 listy do rad miast na prawach 
powiatu, 175 list do rad gmin oraz 11 kandydatów na wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast w gminach do 500 tys. mieszkańców. 

Naruszenie przez Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna art. 83 ust. 4 pkt 
1 Ordynacji wyborczej na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. a) tej Ordynacji stanowi 
podstawę odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu. 

Państwowa Komisja Wyborcza uznała, iŜ Komitet naruszył takŜe art. 83f ust. 4 
Ordynacji oraz art. 24 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, które to 
naruszenia są jednak uchybieniami niestanowiącymi podstawy odrzucenia 
sprawozdania finansowego Komitetu. 

Zgodnie z art. 84d ust. 1 Ordynacji wyborczej, kwota w wysokości 1.055 zł, 
pozyskana z naruszeniem przepisów ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu 
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Państwa. W związku z tym, Ŝe została ona przez Komitet zuŜyta, przepadkowi 
podlega jej równowartość. 

Na podstawie art. 84d ust. 3 ustawy, komitet wyborczy w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu jego sprawozdania, a w przypadku 
złoŜenia skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6 – w terminie 14 dni od 
uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd NajwyŜszy, moŜe dokonać 
dobrowolnej wpłaty na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby komitetu. 
Potwierdzenie przekazania kwoty 1.055 zł naleŜy przedstawić Państwowej Komisji 
Wyborczej. W przypadku odmowy dobrowolnej wpłaty, wszczęte zostanie 
postępowanie z art. 84d ust. 5 Ordynacji wyborczej. 

W wyniku analizy sprawozdania Komitetu Wyborczego Samoobrona 
Patriotyczna oraz załączonych do niego dokumentów Państwowa Komisja Wyborcza 
postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 
Wyborczego Samoobrona Patriotyczna przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Sądu NajwyŜszego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
 

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 

 
 


