
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  30 lipca 2009 r.

Nr posiedzenia: 56

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Zbigniew Szaleniec  – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2010.
2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Piotr Łukasz
J. Andrzejewski, Krzysztof Kwiatkowski, Zbigniew Meres, Stanisław
Piotrowicz, Zbigniew Szaleniec, Piotr Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Senatu:

− szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska,
− dyrektor Biura Finansowego Mariannna Wąsowska
− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki,
− dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych Leszek Kieniewicz,
− dyrektor Biura Informatycznego Stanisław Włodarz,
− wicedyrektor Biura Finansowego Agnieszka Ślązak,
− dyrektor Biura Legislalacyjnego Roman Kapeliński .

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Minister Ewa Polkowska przedstawiła projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2010.

Projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2010 przewiduje wydatki w łącznej wysokości 162 560
tys. zł. Plan finansowy Kancelarii na rok 2010 zakłada wzrost o 3,2% wydatków przeznaczonych
na realizację zadań Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu w stosunku do planu na rok 2009 po
zmianach ustawy budżetowej. Zwiększenie wydatków spowodowane jest m.in. koniecznością
zapewnienia określonych ustawowo warunków wykonywania mandatu. Pozostała część wzrostu
wydatków związana jest z kontynuowaną inwestycją polegającą na zakupie specjalistycznych
urządzeń niezbędnych do transmisji telewizyjnej. Kontynuacja tego przedsięwzięcia ma na celu
wdrożenie systemu podobnego jak w Kancelarii Sejmu i uniezależnienie transmisji obrad Senatu od
usług telewizji publicznej.
Projekt budżetu przewiduje tez wydatki na remonty w części reprezentacyjnej budynku
użytkowanego przez Kancelarię Senatu, które są konieczne w związku z przewidywanymi
w ramach prezydencji spotkaniami na szczeblu międzynarodowym.
W budżecie na 2010 rok zostało zaplanowane przygotowanie do przewodnictwa Polski w Radzie
Unii Europejskiej, które przewidziane jest do realizacji w latach 2010 – 2012. Projekt budżetu na
rok 2010 w tym zakresie obejmuje m.in. wydatki na niezbędną modernizację sali posiedzeń Senatu,
umożliwiającą spełnienie wymogów zaplecza konferencyjnego dla 120 osób.
W zakresie dotacji na realizacje zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą
projekt przewiduje środki finansowe na poziomie planu na rok 2009.
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Komisja po dyskusji przyjęła do wiadomości przedstawiony projekt budżetu Kancelarii Senatu na
rok 2010, pozytywnie zaopiniowała i rekomenduje ww. projekt do dalszych prac legislacyjnych.

Konkluzja: Komisja przedstawiła Marszałkowi Senatu opinię o projekcie budżetu KS na rok 2010..

Ad. 2 Dyrektor BSS Piotr Świątecki omówił propozycje zmiany przepisu o rejestrze korzyści w ustawie
o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Podkreślił, że w rejestrze korzyści ujawniane będą
korzyści uzyskiwane przez parlamentarzystów i ich małżonków poza korzyściami uzyskiwanymi
na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz podlegającymi ujawnieniu
w oświadczeniu majątkowym. Do rejestru należy zgłaszać informacje o darowiźnie o wartości
przekraczającej równowartość najniższego wynagrodzenia za pracę, faktach materialnego
wspierania działalności publicznej parlamentarzysty, wyjedzie zagranicznym, jeśli jego koszt nie
został pokryty przez parlamentarzystę lub ze środków kancelarii Sejmu, i innej korzyści o wartości
większej niż równowartość najniższego wynagrodzenia za pracę.

Konkluzja:  Komisja postanowiła, że na posiedzeniu po przerwie wakacyjnej podejmie decyzję w sprawie
inicjatywy ustawodawczej.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


