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Uprzejmie informuję,  a poprawka oz.ac?',na w sprawozdaniu
dodatkowym Komisji Finansów Publiczrrych, druk nr 920_4 jako 3l został a
zł o ona na ręce Marszał ka prowadzonego obrady osobiś cie pęś z panią posd
KrysĘnę Skowrońską. Miał o to miejsce w dniu l0 grudnia 2012 r. w trakcie
debaty bud: etowej (mniej więcej pod koniec uysĘ tień indywidualnych
a początkiem z-adawania pytan w debacie). Pod poprawką widrriał  podpis
upowa rionej wiceprzewodniczącej Klubu Parlamentarnego Platformy
obyvatelskiej. Fakt zł o enia poprawek w imieniu klubu Po był
zasygnalizowany we wcześ niejszTm wysĘ lieniu pani pos€ł  K. Skowrońskiej.

Zatęm wszystkie wymogi formalne przy zł o eniu poprawek mstĄ
zachowane.

W zał ączeniu fragment sprawozdania stenograficarcgo z dnia 10 grudnia
2012 roku.



Pmel trrycĘnra SkowrońsLa

oĘwatelskich _ 3 mln 654, to koneekwencja ustawy
okolobudź etowqj. Kro$owa Rada Badiofonii i Telewi-
zji - pnzyjęliś my autopoprawkę, a tah e zmniejszono
rrydatki ustawą okolobu&etową, tak  e lączne z*nie;-
szenieto o}. 1490tys. zl. Generalnyinspektor ochró_
ny danych osobowych - Z?00 tys. wydatki na rok
2012, w 2013 r. będą one na poziomie roku 2012.
W Państwowej Inspekdi Pracy duź e obniź enie wy-
{u*o*' ro o 24,9 mln zl, międzyinnymi z wynegTo-
dzeń, takjak w innych sferach, ale tak e z remontów
! k9sztriw uhzymania, a i tak ś rodki na utrzymanie
będą wy sze niź  w roku 2012. w IPN_ie zmniejszenie
wydatków o 5 mln zl, wydąje się, ź e i tak więkeze ni 
w roku 2aI2 l ś rodki pozwolą IPN dokonać  przenie-
sienia pracy do innego budyrrku.

Przeznaczono m.in. pieniądze na sport, na szkol_
nictwo wy sze. Na eport - 30 mln, na szkolnictwo
wy sze, na szkolenie pilotów dodatkowe ś rodki
w wysokorici 7 mln' Na zwiększenie wynagrodzeń
w regionalnych izbach obrachunkoqych - o E riln zl
ogoł em. Propozycja komisji byta, aby zwiększyć  je
o I0.1ł ,, to kogztowaloby budź et 15 mln, a więc tylio
częś ciowo udalo nam się znaleź ć  dodatkowe pienią-
dze - na zwiększenie wynagrodzeń. ZwięLszono ś rod-
ki na bezpieczeństwo, przeznacuono je na krajowy
system ratorrniczo- gaóniezy i dotacje dla ochotni_
czych stra y po arnych ogół em. oba wydathi to kwo-
ta t8 mln zt. z kwotv 60 m]n zł  po&r5zszoro do 100 mln
zl ś rodki na wsparcie dla przekształ ceń szpitali.

Panie Marszał ku! Wysoka lzbo! Klub Parlarren-
tarny Platforma obywatelska będzie gł osowal za
przyjęciem ryrawozdania Komisji FinanJów Publicz-
nych dotyczącego projektu ustawy bud etowej na
2013 r. Mówię to w momencie, kiedy nie wiem, ile
będzie poprawek, a zwyczajoro posł onrb opozycji sLla-
dąją duź o poprarnek regionalnych. Cbcę powiedziec,
 e w takcie dyskusji w komiEii nie blo talichgtosow
i nie skladano takich propozycji. Je eli jednak Ędą
to takie propozycje, jak w przypadku projektu budź e-
tu na rok 2012, Łiedy niektórzy z poslów zabiegali
nareto kwoĘ  500tys. zl na lodowisko wjaLimś  ńe-
ś cie - mtiwimy o tego rodząju poprawkach - to takich
poprawek Klub Parlamentarny Platforma oĘwatel-
ska nie poprze. Będziemy za przyjęciern bezpiecznego
bud etu.

. Chcialabym jeszcze na zakoftuenie tym wszyst-
kim, ktorzy na tej sali mórwią o gtodujqpyń dzieciach,
powiedzieć ,  e jest to sprawa niezwykle waź na, ale
na'tćn el Weanaeł ,ano kwoĘ  500 mln zt. To jest
zadanie samorządu, to powinno trafić  nąipierw do
samorządu, mam na myś li kogoó ze ś rodowiska, kto
wskazqie, ź e istnieje tahi problem. Takiego problemu
samorządy ni9'alaazajł , nie zglaszaĘ   e biakqje na
to.pienędzy. Nie zglaszati eię indywidualnie dó po-
slów. Zawsze w ś rodowiskr1 w którym pracrł ię i miesz-
kam' jesteómygotorvi o tym rozmawiać . Niemo e być
w Polsce glodnycb dzieci, ale nie mo na równie  miić

29. posiedzenie Sejmu w dniu 10 grudnia ZOL2 r.
Projekt ustawy budź etonł ej na rok 2013

ust pelnych frazesow,  e tak jest, kiedy nic takiej ey_
tuacji nie potwierdza.

Panie i Panowie Poslowie! Mam nadzieję,  e ten
bud et na rok 2018 Ędzie w trudnej .ytu*iii uua*_
ten1rozwoju i bud etem bezpieczeńatwa au hazi.
, Jeś li chodzi o poprawki, [tore zglaszam, chciał a-
Dym omocnc szczegóInie jedną. To jest poprawka
związana m'in' ze zmniejszeniń erotitow w-rance-
larii PrerydenĘ , dotyęy 

1o wydatków na Ńarodory
.t'undusz Rewaloryzacji zabfików Krakowa, czyiizmniejsrelierł  kwoty o 500 tys., a zwiększeniem
w.c.zesci: Bu{ ety wojewodów w przypadku woje-
wództwa o-pol1kiego i przeznaczeniem na kuhu;ę
i ochronę .t_ziedzictwa ńarodowego, iesli chodzi o te
pieniądze. C.hcę się tu zwrócić  aó ńina poata Galli.
Do.to gtownie pan posel chodzil za tym projektem, za
taką pł opozycją. Sam pan posel 

"i" 
ń ńoai*óa"i

zglosle tej poprawld w drugim czytaniu, bo musi być
q;1a posł ł w...ł d" poś le, pana propozycje w tym
l_T::y: uznalrś myza waź ne dla sprarowania opie-rr'rya-$tlturą i ochroną dziedzictwa narodowego.
Ęk  e Klub Parlamentarny Platforma olffita'r."
sklada tę poprawkę'

. 
o.innych poprawkach, drobnych, korygqiących, nie

mówię w tej chwili, ale one równieł  zostdąź l'oio'u n*
ręce pana marszalka' DziękĘę bardzo. Óa*ntl

Wicemarszalek Cezar5l GrabąrczJ*:
Dziękuję, pani posel.

. G'Jg'Tg p*i poeł anka Beata Szydlo, Prawo i Spra_
wiedliwoś ć .

Poseł  Beata Szydł o;

Panie Marszatku! lilysoka lzbo! To nie jest usta-
:"}"litYa, to nie jest projekt ustavry Ńf etowej,
to jest bańka bud etowa (oktaski),litóra w pr"y_
|ltYm.1oku,_ryestety, okaź e się ata ńobhi, ala Pola-
!Ów' dla polskich przedsiębiorców bardzo bolesna.
{ozpawi{my o faktach - taki apel byl tuĘ  przed
chwilą wygloszony z tej mówniry' wię" *'ń"bi":*y
o faktach.

Te poprawki, które lvb*zgtoszone do tego projek_
tu na poaiedzeniu KomĘ i Fińansow Puilióni,Ą todrobny lifting' Mam wró enie' ź e cr'oaziu ńiraź ie:
: ryTy:.*9amopoczucia poslów Platformy obyl
wgte|skiej i PsL niź  o to,  eby rzecayw.iś cie zastano_
wić  się nad-tr_rr b'ud €temi rozmgn'iać  o".'o*o oty.,
co czeka polskągospodarkę, co czeka nu' 

"'""vutri"ł 'w przyszlym roku.

, . 
optymalizacja podatkowa' o której byla te  tu_tąi,mowa, poleqa na tqq,  e-optymńnie ócigacie

ęa1slyo wszystkich Polaków, cĘ il" poano.rą" po-
datki i.oplaty. W przyszĘ - 

"ót. io"f,oayŃł "to-
we mąą Dyc ratowane m.in. przezwzrostwpĘwów
z opł at, grzywierr, odsetek. To ł  mld zi ł 6'ł atto_
y1_"_!'ył ł y'ów. Wydaje się,  e w te3 cbwili''6rr,r-
t'ecznleJBzym narzędziem ś ciągania podaikow


