NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 5 stycznia 2010 r.
Nr posiedzenia: 35

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych
przedmiotowemu zakresowi działania Komisji: Gospodarka wodna,
Środowisko, Państwowa Agencja Atomistyki, Rezerwy celowe, Budżety
wojewodów ogółem, a także Planu finansowego NFOŚiGW (druk senacki
nr 742).
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof Majkowski, Andrzej Misiołek,
Jan Olech, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak, Wojciech
Skurkiewicz,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− dyrektor Departamentu Ekonomicznego Hanna Pawłowicz,
− dyrektor Departamentu Leśnictwa Zofia Chrempińska,
− zastępca
dyrektora
Departamentu
Programów
Operacyjnych
Infrastruktura i Środowisko Joanna Książek,
− naczelnik
Wydziału
Budżetu
i
Przepływów
Finansowych
w Departamencie Ekonomicznym Joanna Urbaniak,
− Ministerstwo Finansów:
− dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ewa
Paderewska,
− zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa
Marian Kucharski,
− naczelnik wydziału w DFSB Danuta Ujazdowska,
− starszy specjalista w Departamencie Budżetu Państwa Kamila
Szczerbińska,
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:
− dyrektor generalny Jakub Troszczyński,
− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej:
− prezes Leszek Karwowski,
− Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych:
− zastępca dyrektora generalnego Grzegorz Furmański,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,
− dyrektor Departamentu Ekonomiczno- Budżetowego Dorota Comberska,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Maria Pokora,
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− Państwowa Agencja Atomistyki:
− prezes Michael Waligórski,
− dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Budżetowego Bożena Łopacka,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Danuta Drypa.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę budżetową w odniesieniu do części 22 – Gospodarka Wodna oraz 41 – Środowisko
przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. Omówił
podstawowe dane z zakresu przychodów i wydatków w poszczególnych działach, odniósł się do
informacji i objaśnień przygotowanych dla członków komisji na piśmie.
Dochody budżetowe w części 41 – Środowisko oszacowano na rok 2010 w wysokości 56.079
tys. zł, co stanowi 102,3% dochodów ujętych w ustawie budżetowej na rok 2009 oraz 111,6%
przewidywanego wykonania w roku 2009. Wydatki budżetowe na 2010 r. zostały zaplanowane
w wysokości 457.135 tys. zł, tj. w wysokości 84,8% ustawy budżetowej na rok 2009.
Dochody budżetowe w części 22 – Gospodarka wodna oszacowano na rok 2010 w wysokości
12.820 tys. zł, co stanowi 76,5 % dochodów ujętych w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok
2009 oraz 103,1 % przewidywanego wykonania w roku 2009.
Wydatki budżetowe w części 22 – Gospodarka wodna zaplanowano na rok 2010 w wysokości
557.887 tys. zł, co stanowi 146,0 % wydatków z ustawy budżetowej na 2009 r.
W dalszej części obrad minister i przedstawiciele ministerstwa finansów, środowiska i agend
rządowych uzupełniali informacje i odpowiadali na pytania senatorów.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag o charakterze legislacyjnym.
Senatorowie zgłosili wiele pytań do przedstawiciela rządu. Dotyczyły kwot przeznaczonych na
inwestycje wodne, wydatków związanych z przygotowaniem do prezydencji Polski w UE, środków
przeznaczonych na funkcjonowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Senatorowie
zwracali uwagę na niskie kwoty przeznaczone na informację o środowisku.
Następnie omówiony został plan finansowy NFOŚiGW, który przedstawiła pani Małgorzata
Skucha, zastępca prezesa. Przypomniała, że z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie ustawy:
− ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20
listopada 2009 r. (DzU nr 215 poz. 1664),
− ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (DzU nr 157, poz. 1240),
− ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(DzU nr 157, poz. 1241).
Ustawy te regulują zasady funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i skutkują koniecznością dokonania zmiany planu finansowego
NFOŚiGW na etapie prac w Senacie RP nad rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2010.
Zatem pani prezes poprosiła o przyjęcie poprawki do planu finansowego, która wynikła z
wymienionych nowelizacji ustaw, wprowadzonych w 2009 r. po przyjęciu pierwszej wersji planu
finansowego, który stanowił załącznik do ustawy. Poprawkę przejął senator Michał Wojtczak.
W dyskusji nad planem senatorowie pytali o fundusz recyklingowy, wzrost kosztów utrzymania
funduszu, zatrudnienie.
Jako kolejny temat senatorowie rozpatrzyli budżet Państwowej agencji Atomistyki, który omówił
prezes Michael Waligórski.
Dochody budżetowe na 2010 rok zaplanowane zostały w dziale 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej”
w wysokości 133 tys. zł.
Dochody zostały zaplanowane z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych za rok
2009. Planowane w 2010 roku dochody będą wyższe o 1,5 % od dochodów realizowanych w 2009
roku z tego tytułu.
Planowane w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok wydatki wynoszą 102.445 tys. zł i stanowią
wzrost o 26,1 % w stosunku do wydatków określonych na 2009 r. w ustawie budżetowej po
zmianach.
Senatorowie interesowali się wysokimi kwotami w budżecie agencji przeznaczonymi na składki do
organizacji międzynarodowych oraz perspektywami budowy elektrowni jądrowej.
Po zakończeniu dyskusji senator M. Wojtczak zaproponował jedną poprawkę, tj. zmianę załącznika
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nr 7 do ustawy budżetowej, dotyczącego planu finansowego NFOŚiGW. Poprawkę przyjęto.
Na sprawozdawcę na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wybrano senatora
Andrzeja Grzyba.
Konkluzja: Komisja w opinii skierowanej do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych proponuje

wprowadzenie jednej poprawki do ustawy budżetowej na rok 2010.
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

