
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia: 4 sierpnia 2010 r.

Nr posiedzenia: 86

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec.– przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2011.
2. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 9 lipca 2010 roku

dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Grzegorza Czeleja
na trzech posiedzeniach komisji senackich w ciągu roku oraz
nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Tomasza Misiaka na dwóch
posiedzeniach Senatu w ciągu roku.

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

− senator Tomasz Misiak,

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Senatu:

− szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska,
− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki,
− dyrektor Biura Finansowego Marianna Wąsowska-Napierała,
− wicedyrektor Biura Finansowego Agnieszka Szlązak,
− dyrektor Biura Informatycznego Stanisław Włodarz,
− dyrektor Biura Administracyjnego Piotr Kosiński,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Projekt budżetu Kancelarii Senatu przedstawiła minister Ewa Polkowska. Budżet Kancelarii Senatu

na rok 2011 przewiduje wydatki w łącznej wysokości 176 048 tys. zł. Tworząc projekt planu
wydatków Kancelarii Senatu kierowano się określoną w założeniach do projektu budżetu państwa na
2011 r. potrzebą ograniczenia wydatków publicznych. Prognozowany przez Kancelarię Senatu na rok
2011 wzrost środków finansowych przeznaczonych na realizację dotychczasowych zadań w stosunku
do 2010 r. wynosi 3,2%. Zwiększone kwoty wydatków wynikają z konieczności zapewnienia
określonych ustawowo warunków wykonywania mandatu, w szczególności bezpłatnych przejazdów
i przelotów na terenie kraju, zabezpieczenia medycznego podczas posiedzeń Senatu, usług
internetowych na rzecz biur senatorskich, zakwaterowania w Warszawie. Podwyższony poziom
wymienionych kosztów wynika ze wzrostu cen usług oraz zwiększonej w porównaniu z latami
poprzednimi liczby senatorów korzystających z przysługujących im uprawnień. Na zwiększenie planu
wydatków ma aktywność Senatu i jego organów w ramach współpracy międzynarodowej, która
w związku z objęciem przez Polskę w drugiej połowie przyszłego roku przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej staje się coraz bardziej intensywna. Ponadto wzrost wydatków związany jest ze zmianą
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kadencji Senatu. Wzrost wydatków związany jest również ze zmianą zasady finansowania z budżetu
państwa kosztów przewozu samolotami pasażerskimi najważniejszych osób w państwie. Szacowany
koszt opłaty zmiennej za transport lotniczy w 2011 r. to 838 tys. zł. Na rok 2011 zostały zaplanowane
wydatki na budowę nowej strony internetowej Senatu i Kancelarii Senatu. Na ten cel zaplanowano
350 tys. zł. Planowana jest także wymiana w pomieszczeniach użytkowanych w Kancelarii Senatu
systemów klimatyzacji i wentylacji. Nową pozycją w projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2011
jest remont i modernizacja budynku położonego przy ul. Smolnej 12, o który Kancelaria Senatu
wystąpiła do ministra skarbu państwa o oddanie w trwały zarząd. W zakresie dotacji na realizację
zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą w projekcie ujęto środki finansowe na
poziomie planu na rok 2010.
W wyniku dyskusji komisja przyjęła jednogłośnie do wiadomości przedstawiony projekt budżetu
Kancelarii Senatu na rok 2011, pozytywnie zaopiniowała i rekomenduje ww. projekt do dalszych prac
legislacyjnych.

Konkluzja Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2011.

Ad. 2 Komisja rozpatrzyła w trybie art. 25 w związku z art. 22 ust. 3 Regulaminu Senatu wniosek Prezydium
Senatu z dnia 9 lipca 2010 r. dotyczący nieobecności senatora Tomasza Misiaka bez usprawiedliwienia
na dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku. Po wysłuchaniu wyjaśnień senatora Tomasza Misiaka,
odbyciu dyskusji i przeanalizowaniu przekazanej przez marszałka Senatu dokumentacji, Komisja
uznała jednogłośnie, że nie należy stosować wobec senatora odpowiedzialności regulaminowej
przewidzianej w art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu. W ocenie komisji wyjaśnienia złożone przez
senatora są przekonujące, zaś sankcje finansowe, które poniósł senator, w zupełności wystarczą.
W związku z powyższym komisja postanowiła nie stosować w stosunku do senatora Tomasza Misiaka
sankcji regulaminowych.
Po powrocie z urlopu senatora Grzegorza Czeleja komisja na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek
Prezydium Senatu dotyczący nieobecności senatora bez usprawiedliwienia na trzech posiedzeniach
Komisji Spraw Zagranicznych w ciągu roku.

Konkluzja Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Senatu z dnia 9. 07. 2010 r. dotyczący nieobecności senatora
T. Misiaka bez usprawiedliwienia na dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


