
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Polski 

Kierunek o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych w wyborach 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, przeprowadzonych w dniu 

21 listopada 2010 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 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców 

Polski Kierunek o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu 

wyborczego, uczestniczącego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Polski Kierunek przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe z zachowaniem terminu określonego 

w art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej.  
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Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 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). 

Żaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

Komitetu. 

Komitet Wyborczy Wyborców Polski Kierunek po uzyskaniu 

postanowienia potwierdzającego jego utworzenie zarejestrował 94 kandydatów 

na radnych sejmików województw, 11 kandydatów na radnych miast na prawach 

powiatu oraz 7 kandydatów na radnych gmin. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Wyborców Polski Kierunek pozyskał na cele wyborcze 

kwotę 884,00 zł, którą gromadził na rachunku bankowym o nr 7110 2313 0000 3402 

0383 2342 w PKO BP SA O. II w Katowicach. Składały się na nią wyłącznie wpłaty 

od osób fizycznych w łącznej kwocie 884,00 zł. Wpłaty dokonywane były zgodnie 

z art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej, w formie bezgotówkowej. 

Jak wynika z załączonych do sprawozdania dokumentów bankowych 

wydatki Komitetu wyniosły 844,76 zł, w tym bezpośrednio związane z udziałem 

w wyborach 819,43 zł, a 25,33 zł zostało wydatkowane na pokrycie kosztów prowizji 

bankowych. 

Koszty kampanii wyborczej nie przekroczyły limitu obliczonego 

na podstawie art. 83e ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej, wynoszącego 546 000,00 zł.  
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Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych przez Komitet 

odbywało się w terminach określonych w art. 83 ust. 2 i 4 Ordynacji. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

finansowym Komitetu Wyborczego Wyborców Polski Kierunek i załączonymi 

do niego dokumentami, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


