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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.



(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 40)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Przedmiotem posiedzenia jest wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
Jak panowie pamiętacie, zwróciliśmy się z prośbą do Prezydium Senatu o wyra-

żenie zgody na to, aby w naszej komisji było dwóch wiceprzewodniczących. Jeszcze
nie mamy oficjalnej odpowiedzi, ale z tego, co wiem, otrzymamy na to zgodę w ciągu
najbliższych dni.

Chciałbym zaproponować panom, abyśmy już dzisiaj wybrali jednego wice-
przewodniczącego, żebyśmy mieli pewność, że posiedzenie komisji zawsze się odbę-
dzie. Bo przecież może coś się stać przewodniczącemu i wówczas byłby problem tech-
niczny, żeby przeprowadzić posiedzenie. Dlatego proszę, abyśmy wybrali dzisiaj jed-
nego wiceprzewodniczącego, a drugiego wybierzemy, jak tylko otrzymamy zgodę Pre-
zydium Senatu. Jest wstępna zgoda i porozumienie, aby wiceprzewodniczącymi byli
przedstawiciele dwóch największych klubów: Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy
Obywatelskiej. W związku z tym jest taka sugestia, abyśmy wybrali senatora, który
reprezentowałby Klub „Prawo i Sprawiedliwość”.

Czy są głosy sprzeciwu? Nie ma.
Czy pan senator Banaś mógłby być wiceprzewodniczącym naszej komisji?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Aha, no to ja właśnie chciałbym go zgłosić. Ale bardzo proszę o zgłaszanie kan-

dydatów.
Proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Przewodniczący, ja chciałbym ponownie zgłosić kandydaturę pana sena-
tora Grzegorza Banasia na stanowisko wiceprzewodniczącego. Ma on bardzo duże do-
świadczenie, wiedzę i przygotowanie merytoryczne. Będzie na pewno bardzo dobrym
i sprawnym wiceprzewodniczącym. Dlatego rekomenduję pana senatora Grzegorza
Banasia na to stanowisko. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie?
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Senator Grzegorz Banaś:

Tak, wyrażam zgodę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy są inne kandydatury na stanowisko wiceprzewodniczącego? Nie ma.
Zatem przystępujemy do głosowania nad tą kandydaturą. Bardzo proszę o zgła-

szanie się kandydatów do komisji skrutacyjnej.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze, już jest dwóch…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
…trzech kandydatów. Trzeci to senator Woźniak.
Czy jest zgoda?
(Głos z sali: Jest, Panie Przewodniczący.)
W takim razie przystępujemy do przeprowadzenia…
(Głos z sali: Dziesięciominutowa przerwa.)
Dlaczego aż dziesięciominutowa? Na przygotowanie list?
(Głos z sali: Na przygotowanie kart i protokołu. Momencik.)
Czyli nie dziesięcio-, ale może tylko…
(Głos z sali: Może sześciominutowa…)
Dobrze, zobaczymy ile. Mamy na to dziesięć minut, ale jeżeli uda się wcześniej

przygotować…
(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wznawiam obrady komisji.
Członkowie komisji skrutacyjnej dysponują już kartami do głosowania i rozdają

je senatorom. Przypominam, że głosowanie jest tajne i odbywa się poprzez postawienie
znaku „X” i wrzucenie karty do urny wyborczej.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę komisję o przygotowanie protokołu głosowania.
Ogłaszam krótką przerwę na przygotowanie protokołu.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu

głosowania.

Senator Stanisław Karczewski:

Powołani przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia głosowania taj-
nego zostali senatorowie: Stanisław Karczewski, Henryk Woźniak i Jan Wyrowiński.
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Stwierdziliśmy, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Grzegorza Bana-
sia na zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oddano
głosów 7, w tym głosów ważnych 7, za głosowało 7 senatorów. Stwierdzamy, że pan
senator Grzegorz Banaś… Ale to już ogłasza chyba pan przewodniczący.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nie, proszę odczytać.)
My tylko sporządzamy protokół, a pan przewodniczący stwierdza.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobrze. Stwierdzam, że zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych został pan senator Grzegorz Banaś.

Gratulujemy bardzo panu senatorowi i liczymy na współpracę dla dobra naszej
komisji.

Chcę także poinformować, że komisja skrutacyjna została wybrana nie przez
przewodniczącego komisji, ale przez ogół członków komisji. Podaję to do protokołu,
bo pan przewodniczący tej komisji inaczej poinformował.

Bardzo serdecznie gratuluję.
(Senator Grzegorz Banaś: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo wszystkim.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 53)
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