UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 stycznia 2014 r.
w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo
Ludowe z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w okręgu wyborczym nr 73
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))
postanawia
przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Polskie
Stronnictwo Ludowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego
Komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania,
związanych z udziałem w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej przeprowadzonych 21 kwietnia 2013 r., w okręgu wyborczym nr 73.
Uzasadnienie
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe przedłożył Państwowej
Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego
w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego.
Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego
przez Państwową Komisję Wyborczą.
Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania
komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881).

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.
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Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił Państwowej Komisji
Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania Komitetu.
Przychody Komitetu wyniosły 51 000,00 zł i pochodziły wyłączenie z
wpłat przekazanych przelewem z Funduszu Wyborczego partii politycznej Polskie
Stronnictwo Ludowe, dokonanych zgodnie z art. 132 § 1 oraz art. 134 § 5 Kodeksu
Wyborczego. Środki finansowe Komitetu gromadzone były zgodnie z art. 134 § 1
Kodeksu Wyborczego na rachunku bankowym nr 58 1930 1523 2310 0346 9855 0001
prowadzonym w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie. Do umowy
rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia wskazane w art. 134 § 6 Kodeksu
wyborczego.
Wydatki
na finansowanie

Komitetu

kampanii

wyniosły

wyborczej

i

48 104,28 zł,

zostały

nie przekroczyły

limitu

przeznaczone
określonego

na podstawie art. 135 § 1, w związku z art. 259 Kodeksu wyborczego, wynoszącego
55 102,95 zł. Wydatki Komitetu na kampanię wyborczą prowadzoną w formach
i na zasadach właściwych dla reklamy, nie przekroczyły limitu wydatków określonego
w art. 136 Kodeksu wyborczego, wynoszącego 44 082,36 zł.
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okresie kampanii
wyborczej odpłatnie korzystał z lokalu Agencji Informacyjno-Filmowej Sp. z o.o.
na podstawie umowy najmu lokalu zawartej w dniu 5 marca 2013 r. Łączny koszt
najmu lokalu został wyceniony na kwotę 1 230,00 zł i obejmował koszty zużycia
energii elektrycznej oraz innych mediów, materiałów biurowych, telefonów.
Nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami wyniosła
2.895,72 zł i w takiej wysokości została wykazana w sprawozdaniu finansowym.
Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo
Ludowe zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu strony internetowej
Komitetu w dniu 11 marca 2013 r., tj. zgodnie z art. 102 § 1 Kodeksu Wyborczego
w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu
wyborczego.
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe poniósł koszty wykonania
strony internetowej kwpsl.pl oraz rejestracji domeny internetowej na kwotę 861,00 zł,
którą wykazał w części B pkt 1 lit c sprawozdania.
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Państwowa Komisja Wyborcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem,
załączonymi do niego dokumentami oraz opinią i raportem biegłego rewidenta
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,
Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

