
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 21 maja 2007 r. 

 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 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 woje-

wództw (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 

przyjąć sprawozdanie finansowe  Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego o 

przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych w wyborach do organów samo-

rządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

Uzasadnienie 

 
Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego 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 za-

łączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmie-

niającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych 

o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze zwią-

zane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 212, poz. 1560). 

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

zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeŜeń do sprawozdania Komitetu. 
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Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłoŜonego sprawozdania fi-

nansowego stwierdziła, Ŝe po dniu wyborów z rachunku Funduszu Wyborczego na 

rachunek Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego wpłynęły dwie wpłaty na 

łączną kwotę  60,74 zł, które pokryły zobowiązania Komitetu związane  z   prowadze-

niem rachunku bankowego nr 32 1090 1870 0000 0001 0592 8485 przez Bank Za-

chodni WBK S.A. w Warszawie.  Komitet -  jak wynika ze sprawozdania -  pomimo, 

Ŝe zarejestrował  6 kandydatów na radnych do rady powiatu i 1 kandydata do rady 

gminy,  nie poniósł wydatków na kampanię wyborczą.  

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza wykonanie obowiązku wynikającego 

z art. 84 ust.2 Ordynacji wyborczej i postanawia 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 Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Tadeusz śyznowski 

 
 


