NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia
Data posiedzenia: 5 stycznia 2010 r.
Nr posiedzenia: 84
Godz. rozpoczęcia posiedzenia: 13.56

Posiedzeniu przewodniczył: senator Michał Okła – zastępca przewodniczącego komisji(nie

wpisujemy nazwy

komisji gdy była tylko jedna to to oczywiste jaki przewodniczący. )

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych
przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 742, druki
sejmowe nr 2375, do druku nr 2375, 2560, 2560-A).bez sformułowania –
„uchwalonej przez Sejm w dniu...”, druk senacki jako pierwszy, potem sejmowe
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Janina Felińska, Ryszard
Górecki, Stanisław Karczewski, Paweł Klimowicz, Norbert Krajczy,
Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Michał Okła, Zbigniew Pawłowicz,
Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak.
− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Cezary Rzemek,
− dyrektor Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji Elżbieta
Jazgarska,
− zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji
Jerzy Bójko,
− naczelnik wydziału Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Anna Mieczkowska,
− Ministerstwo Finansów:
− główny specjalista w Departamencie Budżetu i Finansów Bogusława
Socha,
− naczelnik wydziału w Departamencie Finansowania Sfery
Budżetowej Elżbieta Walczak,
− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: przedstawiciel

Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji Zdrowia
przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek. Podkreślił, że w ramach
działu ochrona zdrowia realizowanego w różnych częściach budżetowych zaplanowane zostały
w budżecie państwa na 2010 rok wydatki na poziomie 6 257 mln zł. Łącznie z rezerwami
celowymi jest to kwota 6 877 mln zł. Wzrost wydatków na ochronę zdrowia w stosunku do
znowelizowanej ustawy budżetowej na 2009 rok wynosi 9,5 % i dotyczy przede wszystkim składek
na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu wojewodów za osoby bezrobotne.
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W trakcie dyskusji przedstawiciele resortów - zdrowia i finansów odpowiadali na pytania
senatorów i uzupełniali dane zawarte w przekazanym materiale informacyjnym.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym.
Senatorowie po wnikliwej analizie dokumentów przyjęli zgodnie ze swoim przedmiotowym
zakresem działania ustawę budżetową na rok 2010 w części odpowiadającej przedmiotowemu
zakresowi działania komisji bez poprawek.
Opinię komisji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawi senator
Henryk Woźniak
Konkluzja Komisja – wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na 2010 r. -

w części odpowiadającej

przedmiotowemu zakresowi działania komisji - bez poprawek.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

