Oświadczenie złożone
przez senatora Wadima Tyszkiewicza
na 19. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 grudnia 2020 r.
Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka
Szanowny Panie Przewodniczący!
W związku ze sposobem i formami rozdziału środków publicznych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonanego na początku grudnia tego roku, w ramach którego wojewodowie rozdysponowali kwotę 4 miliardów 350 milionów zł, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy zostało złamane prawo wyborcze przez partię Prawo i Sprawiedliwość, której przedstawiciele,
w tym politycy tej partii i wojewodowie, rozdysponowali środki publiczne, umieszczając na oficjalnych stronach urzędów wojewódzkich oraz na wręczanych przez polityków tej partii tzw. czekach z kwotami przyznanej dotacji znak partii Prawo i Sprawiedliwość (załączniki nr 1 i 2)?
2. Jeśli są to środki publiczne, to czy nie doszło do złamania prawa nie tylko karnego, ale także wyborczego polegającego na przywłaszczeniu środków publicznych i wykorzystaniu ich na cele statutowe partii, których elementem są materiały promocyjne, w tym wypadku sfinansowane ze środków publicznych? Mając na
uwadze załączoną grafikę z oficjalnej strony urzędu wojewódzkiego, można dojść do wniosku, że pieniądze
trafiające do gmin pochodzą ze środków partii Prawo i Sprawiedliwość, która rozdaje te środki jako swoje.
3. Czy wojewoda rozdaje te pieniądze z własnej, prywatnej czy partyjnej kasy, kasy PiS? Jeśli środki z kasy publicznej, naszej, wspólnej rozdaje jako swoje (logo na czekach), to znaczy, że dysponenci tych środków
bezprawnie przywłaszczyli sobie cudzą własność.
4. Wszystkie partie polityczne muszą rozliczyć się z pieniędzy, jakie otrzymują w ramach subwencji z budżetu państwa. Partie polityczne nie mogą używać na prowadzenie działalności statutowej czy na kampanię
promocyjną środków nielegalnie przywłaszczonych albo sprawiać wrażenia, że partia jest ich właścicielem.
Partia polityczna nie może używać do swojej działalności środków pochodzących z jakichkolwiek innych
źródeł niż oficjalne, rozliczane w sprawozdaniu.
Reasumując, zapytam: czy Pan Przewodniczący podejmie działania prawne wobec partii Prawo i Sprawiedliwość wykorzystującej środki publiczne jak własne do prowadzenia działalności statutowej poza oficjalnym sprawozdaniem? Czy zostanie cofnięta subwencja dla partii Prawo i Sprawiedliwość, jeśli PKW
uzna, że zostało złamane prawo wyborcze?
Wadim Tyszkiewicz

