
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych 
oraz Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 96  nr posiedzenia: 95 

data posiedzenia: 11 lipca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 533, druki sejmowe nr 1561, 

1594 i 1594-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 

przez młodych ludzi (druk senacki nr 553, druki sejmowe nr 1637, 1684 i 1684-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych: 

Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Jerzy Czerwiński, Arkadiusz Grabowski, Kazimierz 

Kleina, Tadeusz Romańczuk, Janina Sagatowska, Jacek Włosowicz,  

 
senatorowie członkowie Komisji Infrastruktury: 

 Wiesław Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Maciej Grubski, Jan Hamerski, Stanisław 

Kogut, Tadeusz Kopeć, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 

sekretarz stanu Kazimierz Smoliński ze współpracownikami, 

przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, TBS Małopolska, Polskiej Izby Gospodarczej TBS 

oraz Związku Banków Polskich, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa zawiera rozwiązania, które mają wyeliminować bariery w ubieganiu się o finansowanie 

zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego zgodnie 

z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego. Proponuje się m.in. podwyższenie 

limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego o umiarkowanym czynszu 

oraz złagodzenie warunku wynajęcia 50% lokali dla osób wychowujących co najmniej jedno 

dziecko. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz 



 

 

Smoliński. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura zgłosiła jedną uwagę do ustawy 

i zaproponowała odpowiednie poprawki.  

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele TBS Małopolska i Polskiej Izby Gospodarczej TBS. 

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wiesław Dobkowski. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 533 A). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu umożliwienie składania wniosków o dofinasowanie wkładu własnego 

w przypadku, gdy limit środków przeznaczonych na dany rok wyniesie 100% środków 

przeznaczonych na realizację spłaty części kredytu dla beneficjentów programu – dotychczas 

wnioski można było składać, jeśli kwota ta osiągnie równowartość 95% limitu. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz 

Smoliński. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie zgłosiła uwag do ustawy.  

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wiesław Dobkowski. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 553 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


