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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(417)

Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej (56.)

oraz Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (46.)
w dniu 27 września 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 48)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Otwieram posiedzenie wspólne Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Mamy przed sobą zestawienie poprawek.
Proszę państwa o uwagę.
(Senator Marek Waszkowiak: Pani Senator, bo przesadzimy pana senatora.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę o uwagę.
Poprawki, które mamy…
Pan minister, jak rozumiem, ma przed sobą poprawki? Tak.
Panie Ministrze, proszę o ustosunkowanie się do poprawki zgłoszonej przez pa-

na senatora Andrzejewskiego. Dwie poprawki, czyli pierwsza i trzecia, zostały przyjęte
przez obie komisje i w tej chwili pozostała kwestia rozstrzygnięcia poprawki drugiej.

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Paweł Piotrowski:

Panowie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!
Otóż jeżeli chodzi o ustosunkowanie się MSP, a zarazem strony rządowej, do

przedstawionych poprawek, to co do poprawki pierwszej jesteśmy za skreśleniem, co
do drugiej – jesteśmy przeciwko skreśleniu, a jeżeli chodzi o trzeci punkt, to jesteśmy
za skreśleniem.

(Głos z sali: Nie za skreśleniem, tylko za uwzględnieniem.)
Za uwzględnieniem, przepraszam bardzo. Powtarzam: za uwzględnieniem. I raz

jeszcze przepraszam. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Czy pani legislator chciałaby coś dodać?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani legislator nie ma żadnych uwag.
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Rozumiem, że przechodzimy do głosowań. Chyba że jeszcze ktoś z państwa se-
natorów…

Proszę, pan senator Gołaś.

Senator Andrzej Gołaś:

Czy mógłbym prosić o wyszczególnienie, która poprawka dotyczy ziemi sokal-
skiej?

(Głosy z sali: Pierwsza.)
Pierwsza, to znaczy skreślenie, tak jak myśmy już to raz przegłosowali, oznacza,

że…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…eliminujemy mieszkańców ziemi sokalskiej.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ja jestem przeciw. To znaczy jestem za tym – zmieniłem zdanie – żeby oni jed-

nak dostali rekompensaty.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.
W związku z tym przystępujemy do głosowania.
Poprawka pierwsza, proszę o przegłosowanie.
Kto jest za? (10)
Kto jest przeciw? (3)
Dobrze, trzy głosy.
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Cztery osoby się wstrzymały.
Dziękuję.
Poprawka przeszła.
Przechodzimy do poprawki drugiej. Jest to poprawka pana senatora Andrzejew-

skiego.
Kto jest za? (3)
Trzy głosy za…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie ma.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie ma pana senatora, nie możemy więc zgłosić autopoprawki.
Przechodzimy w takim razie do dalszego głosowania.
Kto jest za poprawką… Przepraszam, to już było.
Kto jest przeciw? (12)
Dziękuję.
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Jedna osoba się wstrzymała.
Poprawka nie przeszła, nie została poparta.
Przechodzimy do poprawki trzeciej, która już była przegłosowana przez obie

komisje.
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Proszę o przegłosowanie.
Kto jest za? (16)
(Głos z sali: Jednogłośnie za.) (Oklaski)
Dziękuję.
Poprawka została poparta jednogłośnie.
Mamy przegłosowane wszystkie poprawki.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję. Zamykam posiedzenie.
(Głosy z sali: A sprawozdawca?)
A, przepraszam. Sprawozdawcą może będzie pan senator Owczarek, który był…
(Głosy z sali: Tak, o tak…)
Pan senator Owczarek, dobrze? Dobrze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie głosujemy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dziękuję jeszcze raz.
Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Dziękuję panu ministrowi oraz osobom towarzyszącym.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 55)
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