
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 11 czerwca 2007 r. 

 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego 

SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci o źródłach pozyskania funduszy oraz 

wydatkach poniesionych na cele wyborcze w wyborach do organów samorządu 

terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 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, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327) 
 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeŜeń łączne sprawozdanie finansowe Koalicyjnego Komitetu 
Wyborczego SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci o źródłach pozyskania 
funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele wyborcze w wyborach do organów 
samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 
 

 

Uzasadnienie 

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 
przedłoŜył Państwowej Komisji Wyborczej łączne sprawozdanie finansowe 
z wyborów do organów samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 
12 listopada 2006 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 84 ust. 2 Ordynacji 
wyborczej. Sprawozdanie 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 źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele 
wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. 
Nr 212, poz. 1561). 
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Działając na podstawie art. 84a ust 3 Ordynacji wyborczej Państwowa Komisja 
Wyborcza zleciła zbadanie sprawozdania finansowego Komitetu Kancelarii 
Rewidentów i Doradców Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która przedłoŜyła opinię 
i raport z badania sprawozdania. 

śaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji nie zgłosił 
Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeŜeń do sprawozdania Komitetu. 

Na podstawie sprawozdania, załączonych do niego dokumentów oraz opinii 
i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, Ŝe Koalicyjny 
Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci wykazał 
w sprawozdaniu łączne przychody w wysokości 19.069.356,47 zł, które pochodziły, 
zgodnie z art. 83c ust. 2 Ordynacji wyborczej z funduszy wyborczych partii 
politycznych, wchodzących w skład koalicji (19.069.332 zł) oraz z odsetek 
od środków na rachunku bankowym (24,47 zł). Na rachunek bankowy Komitetu 
przekazano następujące kwoty: 

a) z Funduszu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – 18.430.000,00 zł, 

b) z Funduszu Wyborczego Socjaldemokracji Polskiej – 538.337,00 zł, 

c) z Funduszu Wyborczego Partii Demokratycznej – demokraci.pl – 77.495,00 zł, 

d) z Funduszu Wyborczego Unii Pracy – 23.500,00 zł. 

W ramach wpłat na rachunek bankowy Komitetu stwierdzono równieŜ wpłatę 
w wysokości 800,00 zł, dokonaną w dniu 7 listopada 2006 r. przez Sławomira Marcina 
Jakubowskiego. Środki powyŜsze, jako pochodzące z nieprawidłowego źródła, zostały 
w dniu 10 listopada 2006 r. zwrócone darczyńcy.  

Środki finansowe Komitetu gromadzono na rachunku bankowym w banku PKO 
BP S.A., nr rach. 92 1020 1013 0000 0902 0148 5879. Wpłat na rzecz Komitetu 
dokonywano w okresie pomiędzy 25 września a 24 listopada 2006 r., w formie 
bezgotówkowej, to jest w czasie zgodnym i w formie zgodnej z przepisami Ordynacji 
wyborczej. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, 
w związku z uczestnictwem w ponownych wyborach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, mógł przyjmować wpłaty do dnia 26 listopada  2006 r. 

Wydatki Komitetu wyniosły 21.788.781,16 zł i nie przekroczyły 
przysługującemu Koalicyjnemu Komitetowi Wyborczemu SLD+SDPL+PD+UP 
Lewica i Demokraci limitu wydatków w wysokości 29.854.045,00 zł (Komitet 
w sprawozdaniu wykazał błędnie kwotę 29.048.850 zł). Niedobór środków 
na pokrycie zobowiązań Komitetu wyniósł 2.719.424,69 zł. W ramach tej kwoty, 
jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe 
Komitetu, partia Sojusz Lewicy Demokratycznej uregulowała do dnia przedłoŜenia 
sprawozdania finansowego Państwowej Komisji Wyborczej, w trybie art. 64k ust. 1 
pkt 2 Ordynacji, zobowiązania na łączną kwotę 2.555.306,67 zł. Pełnomocnik 
finansowy Komitetu, w odpowiedzi na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej 
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skierowane na podstawie art. 84a ust. 2 Ordynacji wyborczej, przedstawił wyciągi 
z historii rachunku bankowego Funduszu Wyborczego Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, potwierdzające spłatę powyŜszych zobowiązań. 

Pozostałe do spłacenia zobowiązania  w kwocie 164.118,02 zł zostały 
wykazane w części I pkt D sprawozdania. Wykaz wierzycieli Komitetu stanowi 
załącznik do sprawozdania. 

W wyniku analizy łącznego sprawozdania finansowego Koalicyjnego Komitetu 
Wyborczego SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, załączonych do niego 
dokumentów, opinii i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Komitet 
wyjaśnień i uzupełnień Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji.  

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 Kisielewicz, 
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms 

 
 


