
UCHWAŁA NR 337/2019 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Solidarna Polska 

z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniach 

21 października i 4 listopada 2018 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Solidarna 

Polska o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym 

o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych z udziałem 

w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych 

w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Solidarna Polska przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie finansowe z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 

Kodeksu wyborczego. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem, 

określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie 

sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. poz. 1173 i z 2018 r. 

poz. 1342). 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego i dokumentów do niego 

załączonych Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 
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Komitet Wyborczy Solidarna Polska wykazał w sprawozdaniu, że nie miał 

przychodów, nie poniósł wydatków ani nie ma zobowiązań finansowych. 

We wszystkich pozycjach sprawozdania wykazano „0”. 

Komitet Wyborczy Solidarna Polska nie zarejestrował kandydatów 

na radnych ani kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 

i nie prowadził kampanii wyborczej. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu i dokumentów do niego załączonych, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Arkadiusz Despot-Mładanowicz, 

Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk, Wojciech Sych 


