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Posiedzenie 
Komisji Budżetu 
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w dniu 17 listopada 2011 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz 
Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych.
Witam bardzo serdecznie wszystkich członków komi-

sji, pozostałe osoby i gości, którzy uczestniczą w naszym 
posiedzeniu.

Na początku chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podzię-
kować członkom naszej komisji i wszystkim senatorom za 
wybór, którego dokonali także na posiedzeniu plenarnym, 
i oczywiście deklaruję, że w naszej komisji będziemy pra-
cowali w sposób zgodny z zasadami współpracy i szukania 
kompromisów w różnych sytuacjach, zresztą tak samo jak 
staraliśmy się, ja i koledzy – bez względu na to, z jakich 
środowisk politycznych się wywodziliśmy – pracować 
w poprzedniej kadencji. Raz jeszcze dziękuję panom se-
natorom za poparcie i wsparcie.

Proszę państwa, nasze dzisiejsze posiedzenie ma tylko 
jeden punkt, a są to sprawy organizacyjne. Czy są uwagi 
do porządku? Nie ma. W takim razie możemy przystąpić 
do rozpatrzenia tego punktu naszego posiedzenia: sprawy 
organizacyjne.

Jak państwo wiecie, na pierwszym posiedzeniu po-
winniśmy dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i ewentual-
nie, jeżeli komisja tak uzna, zwrócić się do Prezydium 
Senatu o zwiększenie liczby przewodniczących do ta-
kiej, która będzie odpowiadała potrzebom komisji. Po 
dyskusji, także z kolegami z obu klubów senatorskich, 
uznaliśmy, że na naszym posiedzeniu dokonamy tylko 
i wyłącznie podjęcia uchwały co do zgłoszenia wnio-
sku w sprawie zwiększenia liczby zastępców przewod-
niczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 
Zwrócimy się z prośbą do prezydium, aby uznało naszą 
decyzję, i na następnym posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych dokonamy wyboru wiceprze-
wodniczących.

Czy jest zgoda na takie procedowanie, zgoda na to, 
żebyśmy nie dokonywali dzisiaj wyboru zastępcy? Chodzi 
o to, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że któryś z kolegów, 
który byłby przewidywany na wiceprzewodniczącego i był-
by kandydatem, czułby się – że tak powiem – urażony… 
Czy jest zgoda? Jest. Dziękuję bardzo.

Moja sugestia jest taka, żebyśmy wystąpili o dwóch… to 
znaczy żebyśmy wystąpili o jednego dodatkowego zastęp-
cę przewodniczącego. Byłoby wówczas dwóch wiceprze-
wodniczących Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 
Wydaje mi się, że byłaby to wystarczająca liczba i że 
nie ma potrzeby, aby zwiększać tę liczbę ponad miarę. 
Zrobilibyśmy tak, aby ci dwaj wiceprzewodniczący… aby 
jeden był z klubu Platformy Obywatelskiej, a drugi z Prawa 
i Sprawiedliwości. Myślę, że jest zgoda, jeśli chodzi o tę 
zasadę. Czy są jakieś wątpliwości? No, liczba wiceprze-
wodniczących wynika po prostu, powiedzmy, z liczby se-
natorów, którzy są w dużych klubach, a więc taka zasada 
wydaje mi się sprawiedliwa i uczciwa.

Stawiam wniosek o to, abyśmy zwrócili się z prośbą do 
Prezydium Senatu o zwiększenie liczby zastępców prze-
wodniczącego o jednego, tak aby było dwóch zastępców 
przewodniczącego.

Kto jest za wnioskiem? (7)
Dziękuję bardzo.
Uchwała zostanie odpowiednio przygotowana i podpi-

sana przeze mnie. Czy projekt jest przygotowany, czy…?
(Głos z sali: …Pismo do marszałka.)
Pismo do marszałka, dobrze.
Wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Posiedzenie 

prezydium będzie jutro albo w jakimś innym najbliższym 
terminie i wówczas powiadomię panów o posiedzeniu, na 
którym dokonamy wyboru. Postaram się, aby termin posie-
dzenia nie był dla senatorów uciążliwy. Najpóźniej byśmy 
to zrobili w dniu kolejnego posiedzenia Senatu.

Zamykam posiedzenie.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 55)

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 00)
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