
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 122 

data posiedzenia: 29 listopada 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku” (druk senacki nr 541). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy 

i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 654, druki sejmowe nr 1835, 1984 i 1984-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Andrzej Pająk. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Waldemar Bonkowski, Arkadiusz Grabowski, Krzysztof Mróz, Andrzej Pająk, Jadwiga 

Rotnicka, Artur Warzocha, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

sekretarz stanu Jarosław Zieliński ze współpracownikami, 

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych: 

zastępca przewodniczącej Lucyna Hanus, 

zastępca przewodniczącej Ryszard Zajączkowski, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. 

 

Ad 1. 
 

 Sprawozdanie omówił zastępca przewodniczącej KR RIO Ryszard Zajączkowski. Informację 

o sprawozdaniu uzupełniła zastępca przewodniczącej KR RIO Lucyna Hanus. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

Senatorowie poruszyli temat zadłużania się samorządów w parabankach, rozmawiali 

o zadłużonych szpitalach, pytali także, ile jednostek samorządu terytorialnego zagrożonych jest 

bankructwem. 

Konkluzja: 

 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 

 



 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu powołanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego i wspomagającego go Biura 

Nadzoru Wewnętrznego. Zadaniem inspektora będzie wspomaganie ministra w sprawowaniu 

nadzoru m.in. nad podległymi mu służbami, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej 

i Biura Ochrony Rządu, strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownikami 

zatrudnionymi w tych służbach. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław 

Zieliński. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis zgłosiła uwagi do ustawy 

i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Jadwiga Rotnicka zgłosiła poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Senator Krzysztof Mróz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Mróz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 654 A). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


