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59. posiedzenie
Komisji Budżetu

i Finansów Publicznych
w dniu 29 października 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektó-
rych innych ustaw (druk senacki nr 685, druk sejmowy nr 2402).



(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Witam na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Przedmiotem naszego posiedzenia jest po raz drugi rozpatrzenie ustawy zmie-

niającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Na poprzednim posiedzeniu rozpatrzyliśmy, przedyskutowaliśmy i omówiliśmy
tę ustawę, zapoznaliśmy się ze stanowiskiem rządu w tej sprawie, przedstawiliśmy
wątpliwości, które wszyscy mamy. Uważamy, że lepiej byłoby, gdyby ta ustawa we-
szła w życie w takiej wersji, w jakiej jest teraz, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że
sytuacja budżetowa wymaga zrozumienia.

Dlatego też stawiam wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.
Czy są inne wnioski? Czy jest wniosek przeciwny? Nie ma.
W takim razie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jest wniosek, czyli...
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jest także wniosek o odrzucenie?

Senator Grzegorz Banaś:

Zgłaszam wniosek o odrzucenie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (2)
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Czyli wniosek przeszedł.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jest dwóch senatorów.
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Proponuję na senatora sprawozdawcę pana senatora Motyczkę, a na senatora
sprawozdawcę wniosku mniejszości – senatora Banasia.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 37)
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