
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 5 stycznia 2010 r.

Nr posiedzenia: 53

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w części 03 dotyczącej
Kancelarii Senatu, w zakresie rozdziału 75 195 – Opieka nad Polonią i
Polakami za Granicą (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375, do druku nr
2375, 2560, 2560-A).

2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Józef Bergier, Barbara
Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Janina Fetlińska, Stanisław Gogacz,
Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Roman Ludwiczuk, Maria Pańczyk
-Pozdziej, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Person, Tadeusz Skorupa, Andrzej
Szewiński, Stanisław Zając,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski,
− pracownik Biura Polonijnego Eliza Kraj,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski, upoważniony przez szefa Kancelarii Senatu minister

Ewę Polkowską, przedstawił ustawę budżetową na rok 2010 w części 03 dotyczącej Kancelarii
Senatu, w zakresie rozdziału 75195 – Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za
granicą).
Podobnie jak w 2009 roku budżet Kancelarii Senatu w rozpatrywanej części wynosi
75 mln zł, z czego 60 mln Prezydium Senatu przeznaczyło na zadania o charakterze programowym
i 15 mln na zadania o charakterze inwestycyjnym.
Ponadto dyr. A.Kozłowski poinformował komisję o wysokości środków, które ze względu na
niezrealizowane zadania nie zostały wykorzystane w 2009 roku, jak również omówił wydatkowanie
dotacji w podziale na przyjęte przez Prezydium Senatu priorytety zlecenia zadań w 2009 roku.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Marek Konopka, Andrzej Person, Łukasz Abgarowicz,
Barbara Borys-Damięcka, Józef Bergier.
Senator Marek Konopka zaproponował, by środki inwestycyjne na 2010 roku zostały wykorzystane
do października, co pozwoli uwzględnić możliwe opóźnienia i zapewni wydatkowanie tych środków
w całości do końca roku.
Senator Łukasz Abgarowicz poinformował komisję, iż planowane są wyjazdy przedstawicieli
komisji w celu rozpoznania planowanych inwestycji, oraz że realizacja zadań inwestycyjnych będzie
szczegółowo monitorowana.



Senator Józef Bergier zaproponował, by w większym stopniu wspierać ze środków Kancelarii Senatu
nauczycieli języka polskiego za granicą.
W głosowaniu komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy w rozpatrywanej części
bez poprawek.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek rozpatrywanych części ustawy budżetowej na 2010
r. w

Ad. 2 W sprawach różnych przewodniczący komisji Andrzej Person zaprosił senatorów na kolejne
posiedzenie komisji, które odbędzie się 11 stycznia 2010 roku o godz. 10.00.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


