
IX kadencja

SENAT RP

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych (112.) 
w dniu 6 grudnia 2017 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Grzegorz 
Bierecki)

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:
Otwieram sto dwunaste posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych.
Witam panią minister wraz ze współpracownikami.
Porządek obrad przewiduje rozpatrzenie wniosków zgło-

szonych na pięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Senatu 
do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących reali-
zacji ustawy budżetowej na rok 2018. To był druk nr 670.

Czy są uwagi do porządku obrad? Nie ma.
W takim razie procedujemy zgodnie z przedstawionym 

porządkiem.
Rozumiem, że wszyscy wiedzą, że mamy transmisję 

internetową.
Zgodnie z regulaminem pytam także: czy w posiedzeniu 

biorą udział osoby zawodowo zajmujące się działalnością 
lobbingową? Nie ma takich osób.

W takim razie przystępujemy do realizacji porządku 
obrad.

Zestawienie wniosków państwo, Panowie Senatorowie, 
macie przed sobą. Są tutaj 2 poprawki: poprawka senatora 
Kleiny i poprawka komisji.

Bardzo proszę panią minister o ustosunkowanie się do 
poprawek.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska:
Dziękuję.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Stanowisko rządu w stosunku do poprawki komisji jest 

pozytywne.

Jeśli pan senator pozwoli, od razu mogę powiedzieć, 
jakie jest stanowisko w stosunku do tej drugiej poprawki, 
która została złożona na posiedzeniu plenarnym podczas 
debaty. Stanowisko jest negatywne. I chciałabym je krót-
ko uzasadnić. Jak sprawdziliśmy, w tej chwili w Sejmie 
jest procedowana – to jest druk nr 2038 – zmiana ustawy 
o droga publicznych i w niej w art. 19 ust. 9 dodaje się 
możliwość finansowania dróg publicznych o znaczeniu 
obronnym i zaliczania tych wydatków do wydatków obron-
nych. Tak więc ta poprawka wydaje się na tym etapie nie-
potrzebna. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Czy Biuro Legislacyjne ma jakieś uwagi? Dziękuję 

bardzo, nie ma uwag.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności przegłosujemy poprawkę pana 

senatora Kleiny.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-

prawki? (1)
Kto jest przeciw? (3)
Dziękuję bardzo. Poprawka nie uzyskała poparcia 

komisji.
Teraz poprawka komisyjna.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-

prawki? (4)
Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo.
W takim razie zakończyliśmy prace nad wnioskami 

zgłoszonymi w trakcie debaty.
Jeżeli pozwolicie, Panowie Senatorowie, dalej będę 

pełnił rolę sprawozdawcy.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 02)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 04)
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