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Warszawa 2019 r.

z posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych (1.) 

Zapis 
Stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
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(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz

Witam państwa senatorów.
Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczy-
pospolitej X kadencji.

Informuję państwa senatorów, że posiedze-
nie komisji jest transmitowane w internecie.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia ko-
misji przewiduje punkt dotyczący wyboru kan-
dydata na przewodniczącego Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych.

Czy ktoś z  państwa senatorów pragnie za-
brać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy więc do rozpatrzenia punk-
tu pierwszego porządku obrad: wybór kandyda-
ta na przewodniczącego Komisji Budżetu i  Fi-
nansów Publicznych.

Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu komisja na pierwszym posie-
dzeniu wybiera ze swojego składu kandydata na 
przewodniczącego.

Proszę teraz państwa senatorów o zgłasza-
nie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo, pan…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…senator Czarnobaj.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jest nowa aparatura, tak że…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator
Leszek Czarnobaj

Tak, tak, widzę. Widzę teraz. Dopiero jak 
okulary tu poprawiłem…

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 06)

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja chciałbym zgłosić pana senatora Kazi-

mierza Kleinę, myślę, że osobę znaną. Bliższe 
szczegóły dotyczące jego kariery osobistej i  za-
wodowej przedstawię, mam nadzieję, podczas 
debaty plenarnej. Ci, którzy pracowali w Komi-
sji Budżetu i Finansów Publicznych, znają pana 
senatora Kleinę jako osobę, która na pewno się 
zna na dziedzinie związanej z finansami. Był już 
przewodniczącym Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych. Dlatego składam wniosek i prośbę 
o poparcie tej kandydatury.

Wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pan senator Kleina, kandydat, wyraża 

zgodę na kandydowanie na przewodniczącego 
komisji?

Senator 
Kazimierz Kleina

Tak, wyrażam.

Wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz

Stwierdzam, że na kandydata na przewod-
niczącego komisji został zgłoszony pan senator 
Kazimierz Kleina.

Czy są inne kandydatury? Nie widzę zgło-
szeń.

Przystępujemy do wyboru kandydata na 
przewodniczącego komisji.

Panie i  Panowie Senatorowie, przypomi-
nam, że zgodnie z  art.  62 ust.  1 Regulaminu 
Senatu uchwały komisji zapadają większością 
głosów w obecności co najmniej 1/3 jej człon-
ków. Komisja została powołana w  składzie  
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9 senatorów, a  zatem, aby komisja mogła po-
dejmować uchwały, musi być obecnych co naj-
mniej 3 senatorów.

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

Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za kandydaturą pana se-

natora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego 
komisji? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo. 

Dziękuję.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Sprawozdawca.)
Stwierdzam, że…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
…za wyborem pana senatora Kazimierza 

Kleiny na kandydata na przewodniczącego ko-
misji głosowało…

(Głos z sali: 6 senatorów.)
…6 senatorów. Nikt nie głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

komisja wybrała pana senatora Kazimierza Kle-
inę na kandydata na przewodniczącego komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 11)

Czy pan senator kandydat chciałby zabrać 
głos?

Senator 
Kazimierz Kleina

Dziękuję bardzo. Obiecuję tylko, że jeżeli zo- 
stanę wybrany przez Senat w całości, to będę tu-
taj współpracował ze wszystkimi, tak, żeby nie 
było poczucia… żeby ktokolwiek z koleżanek, ko-
legów, członków komisji nie czuł się wykluczony.

Wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz

Dziękuję, Panie Senatorze.
Kto z  państwa senatorów przedstawi kan-

dydaturę pana senatora Kazimierza Kleiny na 
przewodniczącego komisji na posiedzeniu ple-
narnym Senatu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Leszek Czarnobaj? Proszę bar-

dzo. W takim razie dziękuję.
Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego 

posiedzenia komisji został wyczerpany.
Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych.
Dziękuję panom senatorom.
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