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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 12)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie zgłoszonych podczas debaty

plenarnej poprawek do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa
wsparcia instytucjom finansowym.

Witam bardzo serdecznie pana ministra, witam panów senatorów.
Jak państwo pamiętacie, na posiedzeniu naszej komisji przyjęliśmy wniosek

o przyjęcie ustawy bez poprawek. Na posiedzeniu plenarnym zostały zgłoszone przez
pana senatora Gruszkę poprawki, wniosek składający się z dwóch części. Będziemy
rozpatrywali te poprawki.

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o ustosunkowanie się do tego rozwiązania. Proszę
powiedzieć, jak pan ocenia te poprawki, które zostały złożone przez senatora Gruszkę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jacek Dominik:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Ta poprawka, w naszej ocenie, ma na celu tylko doprecyzowanie kwestii co do

tego istotnego momentu, kiedy wniosek będzie rozpatrywany. Chodzi o to, czy
w chwili złożenia tego wniosku będzie już obowiązywała pozytywna decyzja Komisji
Europejskiej. Kwintesencja tej poprawki, czyli przesunięcie tego z powrotem do
art. 20, to jest zabieg czysto redakcyjno-legislacyjny, że tak powiem. To powrót do
pierwotnego tekstu ustawy, której obowiązywanie po prostu przedłużamy, poprawiamy
tylko jeden z artykułów w niej funkcjonujących. Tak że naprawdę nie ma to istotnego
wpływu merytorycznego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że rząd popiera te poprawki.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jacek Dominik:

Tak, popiera.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę państwa, czy są pytania? Czy są chętni do dyskusji? Nie ma.
W takim razie najpierw będziemy głosowali nad wnioskiem o przyjęcie ustawy

bez poprawek. A jeżeli ten wniosek zostanie odrzucony, to będziemy głosowali nad
wnioskiem o przyjęcie poprawek zgłoszonych przez senatora Gruszkę.

Przypominam, że rząd popiera, rekomenduje te poprawki.
Proszę bardzo, rozpoczynamy głosowanie.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (0)
Kto jest przeciw? (6)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, senator Banaś nie głosował, w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez senatora Grusz-

kę. Poprawki zostały omówione. Głosujemy łącznie nad poprawkami pierwszą i drugą.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (7)
7 senatorów głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od

głosu, wszyscy głosowali.
Senator sprawozdawca. Senatorem sprawozdawcą tej ustawy był senator

Gruszczyński?
(Głos z sali: Nie.)
Nie?
(Głos z sali: Nie, pan senator Motyczka.)
Senator Motyczka. Ale senatora Motyczki nie ma.
No to w takim razie ja mogę przedstawić tę ustawę. Dobrze?
Dziękuję bardzo panu ministrowi, dziękuję panom senatorom.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 16)
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