
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia   21   maja 2007 r. 

 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Ruch 

Autonomii Śląska o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na 

cele wyborcze w wyborach organów samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w 

dniu 12 listopada 2006 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. d)  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 łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Ruch Autonomii 
Śląska o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele 
wyborcze w wyborach organów samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 
12 listopada 2006 r., z powodu naruszenia art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw. 
 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska 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 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). 

Na podstawie sprawozdania oraz załączonych do niego dokumentów 
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, Ŝe Komitet Wyborczy Ruch Autonomii 
Śląska pozyskał łączne przychody w wysokości 26.100,23 zł, które pochodziły, 
zgodnie z art. 83c ust. 3 pkt 1 Ordynacji wyborczej z wpłat od osób fizycznych 
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(26.089,25 zł) oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym (10,98 zł). Środki 
powyŜsze były gromadzone na rachunku bankowym w banku ING Bank Śląski S.A.  

Komitet gromadził przychody na rachunku o numerze 58 1050 1331 1000 0023 
0885 7008. Ponadto, jak wynika z załączonych do sprawozdania wyjaśnień 
pełnomocnika finansowego, w ramach jednej umowy rachunku bankowego Komitet 
otworzył drugi rachunek o nr 71 1050 1331 1000 0023 0885 7065 dla gromadzenia 
środków z odsetek od zgromadzonego kapitału. Rachunek ten był zasilany jedynie 
przelewami pochodzącymi z rachunku podstawowego, co nie stanowi naruszenia 
przepisów Ordynacji wyborczej.  

W wyniku analizy zapisów historii rachunku bankowego Komitetu 
stwierdzono, Ŝe w dniu 2 listopada 2006 r. została dokonana przez Gizelę Zaklikę 
wpłata w wysokości 320 zł w formie przekazu na poczcie. Środki powyŜsze nie 
zostały zwrócone darczyńcy, ale przyjęte i wykorzystane na finansowanie kampanii 
wyborczej. Stanowi to naruszenie art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej, na podstawie 
którego  środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie 
czekiem, przelewem w banku lub kartą płatniczą. 

Ponadto Komitet wykazał w sprawozdaniu przychody w wysokości 50 zł, 
pozyskane z naruszeniem art. 83c ust. 3 pkt 1 Ordynacji, tj. od podmiotu nie będącego 
osobą fizyczną. Jak wynika z dokumentów bankowych środki powyŜsze zostały 
zwrócone darczyńcy w ustawowym terminie.  

Wydatki Komitetu zostały wykazane w kwocie 26.100,23 zł, z czego na 
finansowanie kampanii wyborczej przeznaczono 25.926,15 zł, na wydatki związane z 
obsługą rachunku bankowego 102,04 zł, natomiast na zwrot wpłaty nieprawidłowej 50 
zł. Wydatki nie przekroczyły limitu wydatków, przysługującego Komitetowi 
Wyborczemu Ruch Autonomii Śląska w wysokości 738.341,00 zł (w sprawozdaniu 
została nieprawidłowo podana kwota 731.775 zł). 

Komitet uzyskał nadwyŜkę pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami 
w wysokości 22.04 zł, która została przekazana na rzecz organizacji charytatywnej 
„Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II” w Rudzie 
Śląskiej. 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 wykazując 
wszystkich jednostek, w których zarejestrował listy kandydatów na wójtów. Z danych 
Państwowej Komisji Wyborczej wynika bowiem, Ŝe oprócz wskazanych w 
sprawozdaniu jednostek, Komitet zarejestrował kandydata na wójta takŜe w gminie 
Dobrzeń Wielki. 

Państwowa Komisja Wyborcza uznała, iŜ Komitet naruszył takŜe art. 83f ust. 4 
Ordynacji, które to naruszenie jest jednak uchybieniem niestanowiącym podstawy 
odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu. 

Naruszenie przez Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska art. 83d ust. 3 
Ordynacji wyborczej na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. d) tej Ordynacji stanowi 
podstawę odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu. 
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Zgodnie z art. 84d ust. 1 Ordynacji wyborczej, kwota w wysokości 320 zł, 
pozyskana z naruszeniem przepisów ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu 
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 320 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 Ruch Autonomii 
Śląska oraz załączonych do niego dokumentów Państwowa Komisja Wyborcza 
postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 
Wyborczego Ruch Autonomii Śląska 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 

 
 


