20.02.2020

SENAT POPIERA BUDŻET MON
Senacka Komisja Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowała w czwartek ustawę budżetową na 2020
r. w części dotyczącej ﬁnansów na obronę narodową. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz
poinformował, że na pracę podkomisji smoleńskiej zostanie przeznaczonych 2 mln 746 tys. zł.
Komisja rozpatrywała ﬁnanse na obronę narodową zawarte w częściach ustawy budżetowej na 2020 r.
dotyczących Kancelarii Prezydenta RP, obrony narodowej, rezerw celowych, budżetu wojewodów, a
także planów ﬁnansowych: Agencji Mienia Wojskowego, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego i Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.
Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że budżet na obronę narodową został opracowany na
poziomie 2,1 proc. przewidywanego wykonania PKB w 2020 r. Ocenił, że to budżet "imponujący i
rekordowy", opiewający na kwotę ponad 49 mld 996 mln zł.
Czytaj też: Kolejny budżet obronny wyższy od poprzedniego
Jak poinformował środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na sﬁnansowanie szkolenia
wojsk, modernizację techniczną i wyposażenie Sił Zbrojnych RP oraz realizację zobowiązań
sojuszniczych kraju. Zaznaczył, że wydatki w samej części dotyczącej obrony narodowej wyniosą
ponad 49 mld 15 mln zł, a to o 4 mld 972 mln zł więcej niż w roku 2019.
Skurkiewicz podkreślił, że w bieżącym roku MON zamierza m.in. wzmocnić zdolności operacyjne wojsk
na wschodzie kraju, prowadzić modernizację techniczną armii oraz zwiększyć jej liczebność, rozwijać
struktury organizacyjne Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk odpowiedzialnych za
cyberbezpieczeństwo.
Czytaj też: Budżet Pentagonu na 2021 rok. Jest niewielki spadek [ANALIZA]
Wiceminister pytany przez senatora Bogdana Zdrojewskiego (KO), czy budżet na bieżący rok zakłada
już wydatki na zakup myśliwców piątej generacji F-35 odpowiedział, że kwota przewidziana na ten
cel w 2020 r. wynosi 1 mld 952 mln zł.
Pytany przez senatora Krzysztofa Brejzę (KO), jaka jest kwota, którą ministerstwo zamierza
przeznaczyć na pracę podkomisji smoleńskiej poinformował, że wynosi ona 2 mln 746 tys. zł.
Za wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie części ustawy budżetowej na 2020 r. dotyczącej obrony
narodowej zagłosowało siedmioro senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

