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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(353)

46. posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej

w dniu 2 sierpnia 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o syste-
mie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.



(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 38)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Marek Waszkowiak)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej poświęcone rozpatrzeniu
wniosków do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Proszę państwa, w toku debaty – z powodów legislacyjnych – został zgłoszony
wniosek senatorów Waszkowiaka i Mazurkiewicza dotyczący przyjęcia ustawy bez
poprawek. Znacie państwo przypadek, który nam się zdarzył dwa miesiące temu.

W trakcie obrad komisji zostały zgłoszone poprawki: druga, ósma i dziesiąta se-
natorów Szmita i Koguta, które częściowo regulowały sprawy kontroli w transporcie.
Ministerstwo Gospodarki przygotowało propozycje poprawek, które przejął senator
Szmit. Są to następujące poprawki: pierwsza, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma,
dziewiąta, jedenasta i dwunasta. Dotyczą one kontroli paliwa w transporcie.

Moja propozycja jest taka, aby poddać pod głosowanie wniosek dotyczący
przyjęcia ustawy bez poprawek. Jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty, poddam pod gło-
sowanie łącznie poprawki: pierwszą, ósmą i dziesiątą, a potem poprawki zgłoszone
przez senatora Szmita.

Czy jest zgoda na tę propozycję?
(Głos z sali: Jest zgoda, tak.)
Jest zgoda.
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra

Sulkowska: Ale, Panie Przewodniczący…)
Przepraszam bardzo, proszę panią legislator z Biura Legislacyjnego.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

Zaraz po głosowaniu nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek w razie je-
go nieprzyjęcia będzie poddany pod głosowanie pierwszy blok poprawek, a więc po-
prawki: pierwsza, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, dziewiąta, jedenasta i dwunasta.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję.
A zatem przystępujemy do głosowania.
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Proszę państwa, kto z państwa jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (2)
Kto jest przeciw? (8)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo. Wniosek został odrzucony.
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad poprawkami: pierwszą, trze-

cią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, dziewiątą, jedenastą i dwunastą. Przyjęcie tych po-
prawek wyklucza głosowanie nad poprawkami: drugą, ósmą i dziesiątą. Są to poprawki
senatora Szmita dotyczące kontroli paliwa w transporcie.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tych poprawek? (10)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.
Kto będzie sprawozdawcą? Kto był poprzednio?
(Głos z sali: Senator Szmit.)
Pan senator Szmit. Pan senator będzie nadal sprawozdawcą, tak?
(Senator Jerzy Szmit: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Ustawa została przyjęta w takim kształcie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 40)
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