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Poz. 1559 i 1560

1559
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 listopada 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad rachunkowoÊci komitetów wyborczych
z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zwanej dalej „Ordynacjà wyborczà”, sk∏adajà si´ Êrodki pieni´˝ne przekazywane komitetom wyborczym gromadzone
na rachunku bankowym, w tym pochodzàce
od osób fizycznych oraz z odsetek od Êrodków na rachunkach bankowych, kredytów
lub funduszy wyborczych.”;

Na podstawie art. 83g 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowoÊci komitetów wyborczych (Dz. U. Nr 134, poz. 1126) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 uchyla si´ pkt 5;

4) w § 7 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

5) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez w∏aÊciwy organ postanowienia o przyj´ciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu do dnia
z∏o˝enia sprawozdania finansowego.”;

„2) okreÊlenie osoby dokonujàcej wp∏aty na rzecz
komitetu wyborczego (imi´ i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania) bàdê funduszu wyborczego albo wystawcy rachunku (faktury);”;
6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Na przychody lub wp∏ywy komitetów wyborczych uzyskane zgodnie z przepisami ustawy
———————

„1. WartoÊç pozyskanych darowizn niepieni´˝nych oraz Êwiadczonych na rzecz komitetu wyborczego us∏ug wycenia si´, na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania finansowego, w wysokoÊci mo˝liwych do uzyskania cen ich sprzeda˝y
netto, nie wy˝szych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia.”.

1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w 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.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Finansów: Z. Gilowska

1560
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 listopada 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sprawozdaƒ finansowych o przychodach,
wydatkach i zobowiàzaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczàcych w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Na podstawie art. 84 ust. 8 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdaƒ finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiàzaniach
finansowych komitetów wyborczych uczestniczàcych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U.
Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w 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.
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województw (Dz. U. Nr 134, poz. 1127) za∏àczniki
nr 1—3 otrzymujà brzmienie okreÊlone odpowiednio
w za∏àcznikach nr 1—3 do niniejszego rozporzàdzenia.

Poz. 1560

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Finansów: Z. Gilowska
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 20 listopada 2006 r. (poz. 1560)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Poz. 1560
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Poz. 1560
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Poz. 1560
Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Poz. 1560
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Poz. 1560

———————
1) Dotyczy 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, z póên. zm.). Limit wydatków ustala si´, mno˝àc kwot´ przypadajàcà na jeden mandat radnego przez liczb´ mandatów przypadajàcych na okr´g
lub okr´gi, w których komitet wyborczy zarejestrowa∏ kandydatów. Kwota przypadajàca na jeden
mandat radnego wynosi:
1) w wyborach do rady gminy w gminach do 20 000 mieszkaƒców — 750 z∏otych,
2) w wyborach do rady gminy w gminach powy˝ej 20 000 mieszkaƒców oraz w wyborach do rad
dzielnic miasta sto∏ecznego Warszawy — 1 000 z∏otych,
3) w wyborach do rady powiatu — 2 000 z∏otych,
4) w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu — 3 000 z∏otych,
5) w wyborach do sejmiku województwa — 5 000 z∏otych.
2) W wykazie nale˝y podaç imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz kwot´ wp∏aty. W przypadku wykazu zawierajàcego wi´kszà iloÊç osób nale˝y sporzàdziç go na oddzielnym arkuszu, który b´dzie
stanowi∏ za∏àcznik do odpowiednich punktów sprawozdania.
3) Numer statystyczny gminy nale˝y ustaliç na podstawie za∏àcznika do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z póên. zm.).
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Poz. 1560 i 1561
Za∏àcznik nr 3

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE NALE˚Y DO¸ÑCZYå DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Postanowienie wydane przez w∏aÊciwy organ
o przyj´ciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu
wyborczego.
2. Umowa rachunku bankowego.

8. KorzyÊci majàtkowe przekazane komitetowi wyborczemu z naruszeniem przepisów 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, z póên. zm.):

3. Historia rachunku bankowego.

a) protoko∏y przyj´cia darowizny rzeczowej lub
nieodp∏atnej us∏ugi z okreÊleniem rodzaju, wycenà wartoÊci i datà przyj´cia,

4. Umowa kredytowa.
5. Dokumenty bankowe ka˝dego wydatku i wp∏ywu
na rachunek komitetu wyborczego.

b) dokumenty zwrotu darczyƒcy korzyÊci majàtkowych przekazanych komitetowi wyborczemu
z naruszeniem przepisów ustawy.

6. Umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczàce kosztów i wydatków.
7. Pokwitowania odbioru gotówki wyp∏aconej przez
komitet wyborczy osobom fizycznym (dowody
KW).

9. Pokwitowania odbioru materia∏ów wyborczych
pobranych od komitetu wyborczego w celu rozpowszechniania (np. plakatów, ulotek).

1561
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 listopada 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sprawozdaƒ finansowych komitetów wyborczych
o êród∏ach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze zwiàzane z wyborami
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,
poz. 984, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdaƒ finansowych komitetów wyborczych o êród∏ach pozyskania
funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze zwiàzane z wyborami wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. U. Nr 134, poz. 1128) za∏àczniki nr 1 i 2 otrzymujà brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Finansów: Z. Gilowska

