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ZAPIS STENOGRAFICZNY

Posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych (1.) 
w dniu 17 listopada 2011 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan 
Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
ósmej kadencji.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obej-
muje punkt: wybór kandydata na przewodniczącego ko-
misji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad pierwszego 
posiedzenia komisji? Nie widzę chętnych.

Wobec braku głosów stwierdzam, że komisja zatwier-
dziła porządek obrad.

Przystępujemy więc do rozpatrzenia punktu pierwszego 
porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 58 ust. 1 
Regulaminu Senatu, komisja na pierwszym posiedzeniu 
wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczą-
cego.

Wybór kandydata, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
odbywa się w głosowaniu tajnym, przy użyciu opieczęto-
wanych kart do głosowania.

Pragnę poinformować, że przebieg naszego posiedzenia 
będzie wyglądał następująco. Za chwilę poproszę państwa 
senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego 
komisji. Następnie zarządzę krótką przerwę w obradach na 
przygotowanie kart do głosowania tajnego. Po przerwie 
w obradach przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie 
wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego komisji.

Pan senator Gruszczyński.

Senator Piotr Gruszczyński:
Ja chciałbym zaproponować kandydaturę pana 

Kazimierza Kleiny.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Czy są inni kandydaci? Nie widzę zgłoszeń.
Czy pan senator Kleina wyraża zgodę na kandydowa-

nie?

Senator Kazimierz Kleina:

Tak, wyrażam zgodę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że pan senator 

Kleina został zgłoszony jako kandydat na przewodniczą-
cego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej Kadencji.

Pragnę poinformować, że za chwilę zarządzę prze-
rwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania. 
Wcześniej chciałbym jednak wyznaczyć senatorów do 
przeprowadzenia głosowania tajnego. Proszę o zgłoszenie 
się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania nad 
wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zgłasza się pani senator Gosiewska i pan sena-

tor Czarnobaj. Czyli pan senator Kopeć, pani senator 
Gosiewska i pan senator Czarnobaj.

Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach na 
przygotowanie kart do głosowania tajnego.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodni-

czącego komisji.
Panie i Panowie Senatorowie! Pragnę przypomnieć, że 

zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji 
zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 
jej członków. Komisja została powołana w składzie dwana-
ściorga senatorów, zatem, aby komisja mogła podejmować 
uchwały, musi być obecnych co najmniej troje senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana 
liczba senatorów, w związku z tym możemy przystąpić do 
wyboru kandydata na przewodniczącego.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wy-
boru kandydata na przewodniczącego Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych.

Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia 
głosowania o rozdanie kart do głosowania tajnego, a pań-
stwa senatorów poproszę o wypełnienie kart. Informuję, 
że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko 
jeden znak „x”. Karta do głosowania na której postawiono 

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 58)
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wodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
oddano 9 głosów, w tym 9 głosów ważnych, 9 senatorów 
głosowało za.

Warszawa dnia 17 listopada 2011 r. I podpisy.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja 

Budżetu i Finansów Publicznych wybrała pana senatora 
Kazimierza Kleinę na kandydata na przewodniczącego 
komisji.

Czy pan senator chciałby zabrać głos?

Senator Kazimierz Kleina:
Tak. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim członkom komisji za poparcie. Jeżeli Wysoka 
Izba potwierdzi ten wybór, to będę się starał tak prowadzić 
prace komisji, abyśmy mogli wszyscy zgodnie w różnych 
sprawach działać i pracować.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana 

senatora Kleiny na przewodniczącego komisji na posie-
dzeniu Senatu?

Pan senator Gruszczyński?
(Senator Piotr Gruszczyński: Senator Piotr 

Gruszczyński.)
Zgłosił się pan senator Gruszczyński. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierw-

szego posiedzenia komisji.
Dziękuję państwu. Zamykam pierwsze posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

więcej niż jeden znak „x”, lub nie postawiono żadnego, 
zostanie uznana jako głos nieważny.

Czy wszyscy senatorowie wypełnili karty? To proszę 
wypełnić.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czy wszyscy mają karty? Tak. To proszę je wypełnić 

i wrzucić do urny.
(Rozmowy na sali)
Ale urnę trzeba było postawić nie przed kandydatem 

na przewodniczącego.
(Wesołość na sali)
Widzę, że wszyscy już wrzucili karty do głosowania.
Bardzo proszę senatorów wyznaczonych do przepro-

wadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i spo-
rządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam trzyminutową przerwę w obradach.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Informuję, że senatorowie wyznaczeni do przeprowa-

dzenia głosowania tajnego obliczyli głosy i sporządzili 
protokół głosowania tajnego.

Protokół głosowania tajnego w dniu 17 listopada 2011 r. 
w sprawie wyboru senatora Kazimierza Kleiny na kandy-
data na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych.

Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego 
senatorowie Tadeusz Kopeć, Beata Gosiewska i Leszek 
Czarnobaj stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie 
wyboru senatora Kazimierza Kleiny na kandydata na prze-

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 12)
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