
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich

Data posiedzenia:  21 lipca 2010 r.

Nr posiedzenia: 83

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Zbigniew Szaleniec  – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2009 z wydatków budżetowych biur
senatorskich VII kadencji Senatu RP.

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

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Senatu:

− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji przypomniał, że zgodnie z zarządzeniem nr 2 Marszałka Senatu z dnia

22 października 2001 r. w sprawie zasad finansowania biur senatorskich komisja rozpatruje
sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów związanych z
funkcjonowaniem biur senatorskich w 2009 roku. Sprawozdanie to do dnia 30 czerwca każdego roku
przedkłada Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w postaci zbiorczego sprawozdania z
rozliczeń Kancelaria Senatu.
Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki przedstawił wyniki analizy
wydatkowania przez senatorów środków finansowych na biura senatorskie za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2009 r. Największą wartością wydatków budżetowych senatorów na utrzymanie biur i
wykonywanie mandatu stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników – tj. 35,11%. W dalszej
kolejności są to: przejazdy senatorów samochodami – - 19,37%; najem, czynsz, media i usługi
porządkowe – 13,29%; telekomunikacja, poczta, usługi bankowe – 7,59%; usługi internetowe –
2,48%; umowy zlecenia i umowy o dzieło – 8,44%.
Senator Mieczysław Augustyn interesował się, czy są takie wydatki senatorów, które budzą
zastrzeżenia etyczne i regulaminowe.
Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki odpowiadając wyjaśnił, że wszystkie dokumenty
finansowe są sprawdzane przez pracowników Biura Finansowego Kancelarii Senatu. Dodał,
że obowiązujący w Kancelarii Senatu system weryfikacji wydatków środków finansowych na biura
senatorskie w okresie rocznym pozwala, inaczej niż w Sejmie, na bieżącą kontrolę wydatków
senatorskich przez Biuro Finansowe Kancelarii Senatu.
Komisja przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Konkluzja: Komisja rozpatrzyła sprawozdanie za rok 2009 z wydatków budżetowych biur senatorskich.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


