
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 4 listopada 2010 r.

Nr posiedzenia: 58

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją
ustawy budżetowej (druki sejmowe nr 3430,  druk senacki nr 1013).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Andrzej Misiołek,  Leszek Piechota,
Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka,  Michał Wojtczak, Alicja Zając;

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu, Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski,
− Ministerstwo Finansów:

− podsekretarz stanu Hanna Majszczyk,
− dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Dariusz Atłas,
− dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego

Wojciech Bronicki,
− radca ministra Ewa Majewska,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Halina Błaszczyk,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Adam
Niemczewski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk. Stwierdziła,

iż ustawa jest związana ściśle z realizacją projektu ustawy budżetowej na rok 2011 oraz
z planowanymi oszczędnościami budżetowymi. Odniosła się do części ustawy, które związane są
z zakresem kompetencji komisji, a w szczególności do części dotyczącej finansowania zbiornika
wodnego Świnna Poręba. Ustawa przewiduje wydłużenie terminu realizacji inwestycji do roku
2013 oraz umożliwienie finansowania budowy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska Janusz Zaleski dodał, że pozyskanie środków finansowych
z NFOSiGW daje realną szansę na zakończenie w 2013 roku budowy, która trwa już ponad 25 lat.
Zastępca prezesa NFOŚiGW Małgorzata Skucha, stwierdziła, że Fundusz posiada odpowiednie
zabezpieczenie finansowe na inwestycję i jest ona zgodna z celami statutowymi funduszu.
Podczas dyskusji senatorowie pytali m.in.: o dotychczasowy sposób finansowania zbiornika, oraz o
wysokość kwot przewidzianych na zakończenie inwestycji.
Senator Wojciech Skurkiewicz wyraził wątpliwość, czy przyjęto słuszne założenia. Pytał czy środki
pochodzące z funduszy środowiskowych nie powinny być lepiej wykorzystane, np. na usuwanie
ekologicznych skutków powodzi.
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Odpowiadając na pytania, przedstawiciele strony rządowej potwierdzili, że jest to dobre
rozwiązanie i przyczyni się do zakończenia zbyt długo trwającej, ale potrzebnej inwestycji.
Natomiast odnośnie usuwania skutków powodzi i zabezpieczenia środków dla powodzian
zapewnili, iż są one zabezpieczone na ten  rok oraz kolejny w odpowiedniej wysokości.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym.
Senator Michał Wojtczak zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek
Komisja  przyjęła przedstawiony wniosek sześcioma głosami za przy trzech wstrzymujących się.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Michała Wojtczaka.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1013).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


