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Porządek obrad:

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Przedmiotem naszego posiedzenia jest wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
O, witamy pana senatora Woźniaka, który dotarł.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy są uwagi do porządku obrad? Nie ma.
Chcę poinformować panów senatorów, że wczoraj Prezydium Senatu wyraziło

zgodę na to, żeby w naszej komisji oprócz przewodniczącego było dwóch wiceprze-
wodniczących. W związku z tym, że na jednym z poprzednich posiedzeń wybraliśmy
jednego wiceprzewodniczącego, dzisiaj możemy dokonać wyboru, który skonsumuje
uchwałę Prezydium Senatu.

Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących naszej
komisji.

Proszę, pan marszałek.

Senator Marek Ziółkowski:

Panie Przewodniczący, ja chciałbym zgłosić pana senatora Woźniaka na wice-
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Wydaje mi się, że to jest
kandydatura ze wszech miar uzasadniona.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Tak, pan senator Woźniak już od wielu miesięcy zajmuje się sprawami budżetu

i finansów. Znany jest w naszej komisji także z tego, że często reprezentuje komisję
jako sprawozdawca na posiedzeniach plenarnych. Zatem jest to kandydatura rzeczywi-
ście godna poparcia.

Czy są inne kandydatury? Nie ma.
Czy pan senator Woźniak wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Henryk Woźniak:

Tak, Panie Przewodniczący, wyrażam zgodę. Dziękuję.
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Powiem może jeszcze kilka słów o sobie. Dobry rocznik 1957, żonaty, dwoje
dzieci, niestety, już dorosłych; czas szybko leci. Praca w instytucjach skarbowych,
przez dziesięć lat szef Urzędu Skarbowego w Gorzowie, również bez mała dziesięć lat
w bankowości, dyrektor grupy oddziałów banku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Możemy przystąpić do przeprowadzenia procedury głosowania.
Powołamy komisję skrutacyjną w składzie: senator Banaś… Kto jeszcze? Jesz-

cze jedna osoba.
(Głos z sali: Trzy osoby.)
Potrzebne są trzy osoby. To jeszcze senator Ziółkowski i senator Gruszczyński.
Czy jest zgoda członków komisji na taki skład komisji? Jest zgoda.
W takim razie proszę komisję…
(Głos z sali: Przewodniczącym komisji będzie pan senator Banaś.)
Przewodniczącym komisji został pan senator Banaś. Bardzo proszę komisję

o przygotowanie kart do głosowania.
Ogłaszam krótką przerwę na przygotowanie procedury głosowania.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wznawiam obrady.
Proszę członków komisji skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania.
Głosujemy poprzez skreślenie odpowiedniego nazwiska na karcie do głosowania…
(Głos z sali: Postawienie krzyżyka.)
Postawienie krzyżyka przy nazwisku. Rozpoczynamy głosowanie poprzez

wrzucanie kart do urny. Głosowanie przeprowadza komisja wyborcza… skrutacyjna,
przepraszam. Czy komisja wyborcza, czy skrutacyjna?

(Głos z sali: Skrutacyjna.)
Komisja skrutacyjna.
(Senator Grzegorz Banaś: Czy pan przewodniczący oddał swój głos?)
Już oddaję.
Czy wszyscy członkowie komisji oddali głosy? Tak.
Bardzo proszę komisję, aby policzyła głosy i ogłosiła wynik głosowania.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie wyni-

ków tajnego głosowania w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego naszej komisji.

Senator Grzegorz Banaś:

Protokół głosowania tajnego w dniu 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru se-
natora Henryka Woźniaka na zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
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Powołani przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia głosowania taj-
nego senatorowie Grzegorz Banaś, Marek Ziółkowski, Piotr Gruszczyński stwierdzają,
że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Henryka Woźniaka na zastępcę
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oddano głosów 6, w tym
głosów ważnych 6. Za głosowało 6 senatorów. A dalej podpisy. Gratulujemy zastępcy
przewodniczącego.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo za sprawne przeprowadzenie głosowania.
Bardzo serdecznie gratuluję panu senatorowi Woźniakowi i liczymy na to, że

będzie bardzo solidnie współpracował w prezydium.

Senator Henryk Woźniak:

Dziękuję uprzejmie, Panie Przewodniczący. Dziękuję kolegom senatorom.
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo wszystkim senatorom oraz gościom: pani sekretarz i panu legi-
slatorowi.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 38)
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